
'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2012 од 14.децембра 2012 . године 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

 

 
 

Година: VII 
 

 

Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. 

 

 

БРОЈ 10 
 

 

 

 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2012 од 14.децембра 2012 . године 

 

 

 

 

 

Службени лист Општине Чајетина,  

број 10/2012 од 13. децембра 2012 . године         

 

 

 

 

Чајетина,  14. децембра 2012 . године  

 

 
 

 

С А Д Р Ж А Ј  
 

1. Одлука о буџету општине  Чајетина за 2013.годину; 

2. Одлука  о локалним комуналним таксама; 

3. Одлука  о подизању бисте мајору Горану Савићу из Чајетине; 

4. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у насељеном месту Златибор D.O.O. ’MAYUR’’ 

Суботица-предузеће за производњу и промет грађевинског материјала; 

5. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Перу Дубочанину из 

Београда; 

6. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Стевану Каменковићу  из 

Београда; 

7.  Решење  о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Остоји Јањићу из Ужица ; 

8. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Драгославу Пантовићу из 

Ужица ; 
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9. Решење о измени решења о давању на коришћење грађевинског земљишта Милану 

Радибратовићу из Ужица; 

10. Одлука о прихватању на коришћење старе школске зграде у Рожанству за потребе 

Месне заједнице Рожанство; 

11. Одлука  о прибављању непокретности у јавну својину на Кобиљој глави; 

12.  Решење  о давању сагласности на Оперативни план од поплава за подручје општине 

Чајетина за 2013.годину; 

13. Измене  и допунеПрограма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине  Чајетина за 2012.годину; 

14. Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Чајетина са општинама 

Витина и Зубин Поток; 

15. Решење  о измени решења о формирању општинског штаба за ванредне ситуације; 

16.  Решење о измени решења о именовању члана школског одбора у Основној школи 

''Миливоје Боровић'' Мачкат; 

17.  Одлука о одређивању накнаде за рад заменика председника Скупштине општине ; 

18. Закључак о ослобађању од обавезе плаћања боравишне таксе; 

19.  Одлука о  укидању својства напуштеног некатегорисаног пута на зв. месту 

''Подгорица''у КО Шљивовица; 

20. Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању назива улица и тргова у 

насељеном месту Чајетина и Златибор. 
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 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број 54/2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012) и 

члана 32. став 1.тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 2.  Статута 

општине Чајетина ( „ Службени лист општине Чајетина“ број 7/2008 ) , Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 13. 

децембра 2012. године, донела је 

ОДЛУКУ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком уређују се приходи  и примања, расходи и издаци  буџета Општине Чајетина за 2013. годину, његово извршавање и 

права и обавезе буџетских корисника. 

 

      Буџет Општине Чајетине за 2013. годину састоји се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине 

    (класа 7 + класа 8) 
1.145.057.800,00 

 

1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 
1.143.857.800,00 

- буџетска средства 1.058.800.000,00 

-сопствени приходи  69.607.800,00 

- донације 15.450.000,00 

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 1.200.000,00 

 2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине 

     (класа 4 + класа 5) 
1.060.441.800,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 766.401.800,00 

- текући буџетски расходи   696.774.000,00  

- расходи из сопствених прихода 61.667.800,00 

- донације 7.960.000,00 
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2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 294.040.000,00 

- текући буџетски издаци 270.650.000,00 

- издаци из сопствених прихода 15.900.000,00 

- донације 7.490.000,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  (класа7+класа8) – (класа4+класа5) 84.616.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0,00 

Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62) 84.616.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 0.00 

1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0,00 

2. Примања од задуживања (класа 9, група 91) 0,00 

      3.   Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61) 84.616.000,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1 + 2 – 3 – 4) 84.616.000,00 

 

 

 

 

 Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине , расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, 

отплату главнице дуга  утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

                      

О   П   И  С 

  

Економске 

класификације 

 

Средства из 

буџета 

 

1 2 3 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД  

   ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1.145.057.800,00 

 1. Порески приходи  71 434.217.989,00  

   1.1. Порези на доходак и добит и капиталну добит 711 197.000.000,00 

   1.2 .Самодопринос 711180 0.00 

   1.3. Порез на имовину 713 172.000.000,00 

   1.4. Порез на добра и услуге 714 61.217.989,00 

   1.5. Остали порески приходи 716 4.000.000,00 
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2. Непорески приходи  74 485.425.800,00 

3. Донације   731+732 18.450.000,00 

4. Трансфери 733 202.594.011,00 

5. Остали приходи , меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
77 2.870.000,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.500.000,00 

II  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

    НЕФИНАНСИЈСКЕ  И ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ,  

    ОТПЛАТУ ДУГА 

  

1.145.057.800,00 

1. Текући расходи 4 766.401.800,00  

1.1. Расходи за запослене 41 182.096.063,00  

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 330.487.065,00  

   1.3. Употреба основних средстава 43 400.000,00 

   1.4.Отплата камата 44 6.801.000,00  

   1.5. Субвенције 45 59.200.000,00  

   1.6. Социјална заштита из буџета 47 18.028.000,00  

   1.7. Остали расходи, у чему 48+49 51.512.000,00  

- Средства резерви 49 13.000.000,00 

- Остали расходи 48 38.512.000,00 

2. Трансфери 463 117.877.672,00  

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 294.040.000,00  

4. Издаци за набавку финан. имовине ( осим 6211 ) 62 0.00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  

    ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 

 0.00 

1.Примања по основу отплате кредита и продаје финан. 

имов. 

92 0.00 

2. Задуживање 91 0.00 

  2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0.00 

  2.2. Задуживање код страних кредитора 912 0.00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 - 

3. Отплата дуга  61 84.616.000,00 

  3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 84.616.000,00 

  3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0.00 
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  3.3  Отплата дуга по гаранцијама 613 0.00 

4. Набавка финансијске имовине  6211 0.00 

 

 

Члан 2. 

 Укупни приходи и примања буџета општине Чајетина за 2013. годину, утврђују се у износу од 1.060.000.000,00 динара, и то по 

следећим врстама : 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 
 

Економска 

класифика

ција 

 

П Р И М А Њ А 

СРЕДСТВА  

ИЗ 

БУЏЕТА 

1 2 3 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 197.000.000,00 

711110 - порез на зараде 154.000.000,00 

711120 - порез на приходе од самосталне делатности 12.000.000,00 

711143 - порез на приходе од непокретности 9.000.000,00  

711147 - порез на земљиште 12.000.000,00  

711190 - порез на остале приходе 10.000.000,00 

713 Порез на имовину 172.000.000,00 

713120 - порез на имовину 100.000.000,00 

713310 - порез на наслеђе и поклоне 4.000.000,00 

713420 - порез на пренос апсолутних права 68.000.000,00 

714 Порез на добра и услуге 61.217.989,00 

714513 - комунална такса за држање моторних возила 10.917.989,00 

714543 

- накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 

земљишта 250.000,00 

714547 - накнада за загађивање животне средине 50.000,00 

714552 - боравишна такса 50.000.000,00 

716 Други порези 4.000.000,00 

716111 

- комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору 4.000.000,00 

732 Донације од међународних организација 3.000.000,00 
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732251 

- капиталне донације од међународних организацја у 

корист нивоа општине 3.000.000,00 

733 Трансфери од других нивоа власти 176.582.011,00 

733151 

- ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа 

општина 89.237.011,00 

733154 

      -    текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

           општине 27.345.000,00 

733251 

     -    капитални наменски трансфери у ужем смислу од  

          Републике у корист нивоа општине 60.000.000,00 

741 Приходи од имовине 27.400.000,00 

741151 

- приходи буџета општине од камата на средства 

консолидованог рачуна трезора 300.000,00 

741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 100.000,00 

741531 

- комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора 17.000.000,00 

741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 10.000.000,00 

742 Приходи од продаје добара и услуга 408.500.000,00 

742152 - приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности које користи ЈЛС 

3.000.000,00 

742251 - општинске административне таксе 11.000.000,00 

742253 - накнада за уређивање грађевинског земљишта 394.000.000,00 

742351 - приходи које својом делатношћу остваре органи и 

организације општине 500.000,00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.350.000,00 

743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00 

743351 - приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку 

350.000,00 

745 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000,00 

745151 - остали приходи у корист нивоа општине 2.000.000,00 

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 750.000,00 

771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 750.000,00 

813 Примања од продаје основних средстава 1.200.000,00 

813151 - примања од продаје основних средстава 1.200.000,00 

911 Примања од домаћих задуживања 0,00 
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911451 - примања од задуживања код пословних банака у земљи 

у корист нивоа општине 
0,00 

                    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:  1.060.000.000,00 

 

 

 

Члан 3. 

 Укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2013. годину, утврђују се у износу од 1.060.000.000,00 динара, и то по 

следећим наменама: 

 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  БУЏЕТА 
 

Економска 

Класификација 
НАЗИВ КОНТА 

ПЛАН ЗА 2012. 

ГОДИНУ 

41 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 
 162.823.910,00 

411 
Плате,додаци и накнаде запослених 

 
127.021.976,00 

412 
Социјалну доприноси на терет послодавца 

 
22.736.934,00 

413 
Накнаде у натури 

 
110.000,00 

414 
Социјална давања запосленима 

 
2.470.000,00 

415 
Накнаде трошкова за запослене - превоз 

 
4.130.000,00 

416 Награде   запосленима и остали посебни расходи 
 

855.000,00 

417 
Одборнички додатак 

 
5.500.000,00 

42 
КОРИШЋЕЊЕ  РОБА И УСЛУГА 

 
292.744.418,00 

421 
Стални трошкови 

 
52.685.234,00 
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422 
Трошкови путовања 

 
5.440.000.00 

423 Услуге по уговору 63.770.000,00 

424 Специјализоване услуге 106.092.130,00 

425 Текуће поправке и одржавање 44.800.000,00 

426 Материјал 19.957.054,00 

43 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕД. ЗА РАД 
 

0.00 

431 Употреба основних средстава 0.00 

44 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

 

6.800.000,00 

441 Отплата камата домаћим пословним банкама 
 

6.750.000,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 59.200.000,00 

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

 

49.200.000,00 

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским  

предузећима и организацијама 

 

10.000.000,00 

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

117.877.672,00 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 
 

44.468.500,00 

463 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
 

73.409.172,00 

47 
НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 

 

17.728.000,00 

472 
Накнада за социјалну  заштиту из буџета 

 
17.728.000,00 

48 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 
34.560.000,00 
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481 
Дотације невладиним организацијама 

 
18.860.000,00 

482 
Порези, обавезне таксе и казне 

 
1.540.000,00 

483 
Новчане казне и пенали по решењу судова 

 
3.060.000,00 

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода 

 

100.000,00 

485 

Накнада штете за повреде  или 

штету нанету    од стране државних орган 

 

11.000.000,00 

49 
РЕЗЕРВА 

 
13.000.000,00 

499111 
Стална буџетска резерва 

 
2.000.000,00 

499121 
Текућа буџетска резерва 

 
11.000.000,00 

51 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 
270.650.000,00 

511 
Зграде и грађевински објекти 

 
259.250.000,00 

512 
Машине и опрема 

 
10.150.000,00 

513 
Остале некретнине и опрема 

 
250.000,00 

515 
Нематеријална имовина 

 
1.000.000,00 

523 
Роба за даљу продају 

 
0.00 

61 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

 
84.616.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
 

84.616.000,00 
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УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 

 

 

1.060.000.000,00 

 

Члан 4. 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014., и 2015. годину исказују се у следећем прегледу: 

 

   Екон. 

класифи. 

Редни 

  број 

О  П  И  С Износ у динарима 

2013. 2014. 2015. 

1 2 3 4 5 6 

   А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

511  ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ    

 1. Доградња зграде вртића у Чајетини    

  Година почетка финанс. прој. - 2008.    

  Година завршетка финанс. прој. - 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 103.500.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 10.250.000   

  - из буџета Републике Србије (НИП – 

пренето директно извођачу радова 

20.000.000,00 динара у 2008.-2009. 

години) 

   

 2. Изградња базена у МЗ Голово    

  Година почетка финанс. прој .- 2012.    

  Година завршетка финанс.прој.  –  2013.    

  Укупна вредност пројекта : 2.740.196,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 600.000   

 3. Реконструкција амбуланте у МЗ Шљивовица 

(крова) 

   

  Година почетка финанс. прој. - 2012.    

  Година завршетка финанс.прој.- 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 482.598,20    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета   300.000   
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 4. Реконструкција омладинске сале у МЗ 

Трипкова (крова,столарије,подова) 

   

  Година почетка финанс. прој. - 2013.    

  Година завршетка финан.прој. - 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 500.000,00    

  Извори финансирања:     

  - из текућих прихода буџета 500.000   

 5. Изградња спортског терена у МЗ Добросел.    

  Година почетка финанс. прој. - 2012.    

  Година завршетка финан.прој. - 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 1.607.226,20    

  Извори финансирања:    

  - из сопствених средстава МЗ     

  - из текућих прихода буџета 300.000   

 6. Реконструкција и адаптација просторија МЗ 

Алин Поток (поправка крова, столарије, 

подова, електричних инсталација) 

   

  Година почетка финанс.прој .- 2013.    

  Година завршетка финан.прој. - 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета  1.300.000   

 7. Изградња базена у МЗ Сирогојно    

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 3.000.000   

 8. Реконструкција и адаптација амбуланте у МЗ 

Сирогојно (крова, столарије) 

   

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00    

  Извори финансирања:    
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  - из текућих прихода буџета 3.000.000   

 9. Изградња базена у МЗ Гостиље    

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  - из текућих прихода буџета 4.000.000   

 10. Доградња спортске хале КСЦ у Чајетини    

  Година почетка финанс. прој. - 2013    

  Година завршетка финанс.прој. - 2013    

  Укупна врдност пројекта: 1.600.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета  1.500.000   

  - из сопствених прихода корисника 100.000   

 11. Изградња Ауто- кампа на Златибору (у    

  Година почетка финанс. прој. - 2012.    

  Година завршетка финанс.прој. -2014.    

  Укупна вредност пројекта : 17.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета  4.500.000   

  - из буџета Републике Србије 10.000.000   

  - из сопствених прихода     2.500.000   

 12. Реконструкција и ревитализација цркве 

брвнаре са собрашицама у Јабланици 

   

  Година почетка финанс. прој. - 2013.    

  Година завршетка финанс..прој. - 2014.    

  Укупна вредност пројекта: 24.520.000,00    

  Извори финансирања :    

  - из средстава донације 5.860.000 1.000.000  

 13. Изградња гондоле, пројектна документација    

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2018.    

  Укупна вредност пројекта: 800.000.000    

  Извори финансирања:    
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  - из текућих прихода буџета 40.000.000 50.000.000 50.000.000 

  - из донација  100.000.000 100.000.000 

  - из кредита  100.000.000 100.000.000 

 14. Изградња путева и улица на Златибору и у 

Чајетини 

   

  Година почетка финанс.прој. – 2012.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 80.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 80.000.000   

 15. Изградња пијаце на Златибору    

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  - из текућих прихода буџета 10.000.000   

 16. Изградња и реконструкција уличне расвете и 

израда пројекта реконструкције јавне расвете 

на Златибору и у Чајетини и израда Трафо 

станице 

   

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 7.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 7.000.000   

 17. Изградња система за пречишћавање отпадних 

вода 

   

  Година почетка финанс.прој.- 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2015.    

  Укупна вредност пројекта: 220.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 20.000.000 80.000.000 110.000.000 

  - из буџета Републике Србије 10.000.000   

 18. Изградња система за водоснадбевање    
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„Сушичко врело“ 

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2015.    

  Укупна вреднос пројекта: 300.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 15.000.000 30.000.000 30.000.000 

  - из буџета Републике Србије 20.000.000 90.000.000 115.000.000 

 19. Изградња примарних водовода и колектора    

  Година почетка финанс.прој. – 2012.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2015.    

  Укупна вредност пројекта: 36.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 11.000.000 15.000.000 10.000.000 

   20. Изградња азила за псе, на територији 

општине Чајетина, пројектна документација 

   

  Година почетка финанс.прој. – 2013.    

  Година завршетка финас.прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 6.000.000   

  21. Реконструкција и доградња зграде општине    

  Година почетка финанс. прој. – 2011.    

  Година завршетка финанс. прој. – 2013.    

  Укупна вредност пројекта.    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 4.026.000   

  22.  Реконструкција и адаптација зграде МУП-а    

  Година почетка финанс.прој. – 2012.    

  Година завршетка финанс. прој. -2013.    

  Укупна вредност пројекта: 3.072.000,00    

  Извори финансирања:    

  - из текућих прихода буџета 3.072.000   

 23. Изградња Ауто - кампа на Златибору 

(пројекат се реализује у сарадњи са УНДП-
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Програм за развој Уједињених нација,  

Туристичком организацијом Златибор и 

општине Чајетина) 

  Година почетка финанс.прој. – 2012.    

  Година завршетка финанс.прој. – 2014.    

  Укупна вредност пројекта: 17.000.000,00    

  - из текућих прихода буџета (обавеза 

општине по пројекту у текућој 2013. и 

2014.години) 

3.902.000 2.100.000  

      

   Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

512  МАШИНЕ И ОПРЕМА    

 1. Опрема за саобраћај 3.500.000   

 2. Административна опрема (рачунарска, 

намештај, опрема)                                                                                                            

9.580.000 130.000  

     3. Остала опрема 400.000   

    513  ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА    

     1. Остале некретнине и опрема (набавка сточне 

ваге ) 

250.000   

515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА    

 1. Књиге , остала књижевна и уметничка дела, 

уређење Стопића пећине 

1.600.000   

523  РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ    

 1. Залихе робе за даљу продају (сувенири, 

проспекти) 

1.000.000   

   В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 

ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

     

463   Капитални трансфери другим нивоима власти    

 1. Изградња фискултурне сале  ОШ „Димитрије 

Туцовић“ Чајетина, као и допуна пројектне 

документације 

   

  Година почетка финансир.прој.- 2005.    

  Година завршетка финан.прој. – 2015.    

  Укупна вредност пројекта: 85.920.000,00    
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  Извори финансирања:    

  - из буџета Републике Србије  30.000.000   

  - из текућих прихода буџета 5.827.672 5.000.000 5.000.000 

 2. Реконструкција и адаптација  ОШ 

„Димитрије Туцовић“ у Чајетини 

(електроинсталације) , набавка опреме за 

образовање 1.800.000 

  

 3. Реконструкција и адаптација ОШ „Саво 

Јовановић“ у Сирогојну (кров, санитарни 

чворови, подови), набавка школских клупа, 

столица, табли, рачунарске опреме 1.500.000 

  

 4. Реконструкција и адаптација ОШ „Миливоје 

Боровић“ у Шљивовици (водоводне мреже), 

рачунарске опреме и опреме за образовање; 720.000 

  

 5. Израда громобранске инсталације и 

пројектне документације за исту,  на средњој 

Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини 

, набавка рачунарске опреме, опреме за 

образовање и осталих нематеријалних 

основних средстава; 1.031.500 

  

   6. Набавка санитетског возила за Дом здравља у 

Чајетини ; 

     

1.500.000 

  

     7. Набавка путничког аутомобила (дачија 

сандеро), рачунарске опреме и 

канцеларијског намештаја, за потребе службе 

Центра за социјални рад у Чајетини; 1.030.000 

  

 8. Изградња локалних путева по Месним 

заједницама, на територији општине Чајетина 

имамо 21 месну заједницу 30.000.000 

  

 

   

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 5. 
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  Приходи и примања по врстама  и расходи и издаци по основним наменама буџета, заједно са приходима и примањима и 

расходима и издацима индиректних корисника буџета из осталих извора (сопствени и остали ), утврђују се у износу од 1.145.057.800,00 

динара, и то: 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

 

Шифра  Средства Средства из Средства из 

Економс

ке 
ВРСТА ПРИХОДА из сопствених осталих Укупно 

класифи

к.  буџета извора извора 

1 2 3 4 5 6 

711111 Порез на зараде 154,000,000.00 
  

154,000,000.00 

711121 
Порез на приходе од 

самосталних делатности по 

решењу пореске 
5,500,000.00 

  
5,500,000.00 

711122 
Порез на приходе од 

самосталних делатности - 

паушално 
6,500,000.00 

  
6,500,000.00 

711143 
Порез на приход од 

непокретности 
9,000,000.00 

  
9,000,000.00 

711147 Порез на земљиште 12,000,000.00 
  

12,000,000.00 

711191 Порез на остале приходе 10,000,000.00 
  

10,000,000.00 

711 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 
197,000,000.00 0.00 0.00 197,000,000.00 

713121 
Порез на имовину од физичких 

лица 
60,000,000.00 

  
60,000,000.00 
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713122 
Порез на имовину од правних 

лица 
40,000,000.00 

  
40,000,000.00 

713311 Порез на наслеђе и поклон 4,000,000.00 
  

4,000,000.00 

713421 
Порез на пренос апсолутних 

права на непокретности 
65,000,000.00 

  
65,000,000.00 

713423 
Порез на пренос апсолутних 

права на половним моторним 
возилима и половним објектима 

3,000,000.00 
  

3,000,000.00 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 172,000,000.00 0.00 0.00 172,000,000.00 

714513 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и 
прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и 

машина 

10,917,989.00 
  

10,917,989.00 

714543 
Накнада за промену намене 

обрадивог  пољопривредног 

земљишта 
250,000.00 

  
250,000.00 

714547 
Накнада за загађивање животне 

средине 
50,000.00 

  
50,000.00 

714552 Боравишна такса 50,000,000.00 
  

50,000,000.00 

714 
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
61,217,989.00 0.00 0.00 61,217,989.00 

716111 
Комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 
4,000,000.00 

  
4,000,000.00 
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716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

732251 
Капиталне донације од 

међународних организација у 

корист нивоа општине 
3,000,000.00 

 
15,450,000.00 18,450,000.00 

732 
ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
3,000,000.00 0.00 15,450,000.00 18,450,000.00 

733151 
Ненаменски трансфери, у ужем 

смислу  од Републике у корист 

нивоа општине 
89,237,011.00 

 
3,912,000.00 93,149,011.00 

733154 
Текући наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општине 
27,345,000.00 

 
12,100,000.00 39,445,000.00 

733251 
Капитални наменски трансфери , 

у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општине 
60,000,000.00 

 
10,000,000.00 70,000,000.00 

733 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 
176,582,011.00 0.00 26,012,000.00 202,594,011.00 

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(731 + 732 + 733 ) 
179,582,011.00 0.00 41,462,000.00 221,044,011.00 

741151 

Приходи буџета општине од 

камата на средства 
консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

300,000.00 
  

300,000.00 

741526 
Накнада за коришћење шума и 

шумског земљишта 
100,000.00 

  
100,000.00 

741531 

Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у 

пословне сврхе 

17,000,000.00 
  

17,000,000.00 
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741534 
Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта 
10,000,000.00 

  
10,000,000.00 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 27,400,000.00 0.00 0.00 27,400,000.00 

742121 
Приходи од продаје добара и 

услуга од стране тржишних 

организација 
0.00 15,700,000.00 

 
15,700,000.00 

742151 
Приходи од продаје добара и 

услуга 
0.00 9,450,000.00 

 
9,450,000.00 

742152 

Приход од давања у закуп , 

односно на коришћење 

непокретности у државној 

својини које користи ЈЛС 

3,000,000.00 14,800,000.00 
 

17,800,000.00 

742251 
Општинске административне 

таксе 
11,000,000.00 

  
11,000,000.00 

742253 
Накнада за уређивање 

грађевинског земљишта 
394,000,000.00 

  
394,000,000.00 

742351 
Приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације 

општина 
500,000.00 

  
500,000.00 

742 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
408,500,000.00 39,950,000.00 

 
448,450,000.00 

743324 
Приходи од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје 
6,000,000.00 

  
6,000,000.00 

743351 

Приходи од новчаних казни 

изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје  

прописане актом СО 

350,000.00 
  

350,000.00 
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743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 
6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 

744151 
Текући добровољни трансфери 

од физичких и правних лица у 
корист нивоа општине 

0.00 275,000.00 
 

275,000.00 

744 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 

ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 
0.00 275,000.00 0.00 275,000.00 

745151 
Остали приходи у корист нивоа 

општине 
2,000,000.00 950,800.00 

 
2,950,800.00 

745 
МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
2,000,000.00 950,800.00 

 
   2,950,800.00 

771111 Меморандумске ставке 750,000.00 
 

2,120,000.00 2,870,000.00 

771 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 
750,000.00 0.00 2,120,000.00 2,870,000.00 

813151 
Примања од продаје основних 

средстава 
1,200,000.00 

  
1,200,000.00 

813 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 

823151 
Примања од продаје робе за даљу 

продају у корист нивоа општине 
0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

823 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 
0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

911451 
Примања од задуживања од 

пословних банака у земљи у 
корист нивоа општине 

0.00 0.00 0.00 0.00 
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911 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 

ЗАДУЖИВАЊА 
0.00 0.00 0.00 0.00 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
1.060,000,000.00 41,475,800.00 43,582,000.00 1,145,057,800.00 

 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ДИРЕКТНИХ , ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО СВИМ ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 
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ВРСТА РАСХОДА 
Средства из 

буџета 

Средства из 

сопствених 

извора 

Срeдства 

из осталих 

извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.00 
        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
        

  
  

110 
    

Извршни и законодавни орган 
        

      1 
411 

Плате и додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,297,450.00     2,297,450.00 

      
2 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца  
411,244.00     411,244.00 

      
3 413 Накнаде у натури 30,000.00     30,000.00 

      
4 414 Социјална давања запосленима 35,000.00     35,000.00 

      
5 415 

Накнада трошкова запосленима - 

превоза 
50,000.00     50,000.00 

      
6 417 Одборнички додатак 5,500,000.00     5,500,000.00 
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7 421 Стални трошкови  150,000.00     150,000.00 

      
8 422 Трошкови путовања 300,000.00     300,000.00 

      
9 423 Услуге по уговору 2,700,000.00     2,700,000.00 

      
10 425 Текуће поправке и одржавање 250,000.00     250,000.00 

      
11 426 Материјал 1,000,000.00     1,000,000.00 

      
12 482 Порези, обавезне таксе и казне 50,000.00     50,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 110 
        

          

01 Приходи из буџета 12,773,694.00 0.00 0.00 12,773,694.00 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - 

раздео 1 
12,773,694.00 0.00 0.00 12,773,694.00 

          
          

2.00 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
        

    
  

  

  

Извршни и законодавни 

органи 
        

      
13 411 

Плате и додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
9,155,900.00     9,155,900.00 

      

14 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца ppp 
1,638,906.00     1,638,906.00 

      

15 413 Накнаде у натури 30,000.00     30,000.00 

      
16 414 Социјална давања запосленима 100,000.00     100,000.00 
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17 415 

Накнада трошкова за запослене - 

превоза 
170,000.00     170,000.00 

      
18 421 Стални трошкови  150,000.00     150,000.00 

      
19 422 Трошкови путовања  550,000.00     550,000.00 

      
20 423 Услуге по уговору 4,300,000.00     4,300,000.00 

      
21 425 Текуће поправке и одржавање 250,000.00     250,000.00 

      
22 426 Материјал 900,000.00     900,000.00 

      

23 482  Порези, обавезне таксе 50,000.00     50,000.00 

          Извор финансирања за 

функцију 110 
        

          
01 Приходи из буџета 17,294,806.00 0.00 0.00 17,294,806.00 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - 

раздео  2 
17,294,806.00 0.00 0.00 17,294,806.00 

      

    УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - 

РАЗДЕО 1 и 2 
30,068,500.00 0.00 0.00 30,068,500.00 

      

    
          

3.00 
    

    
ОПШТИНСКА УПРАВА         

    

130 

    

Опште услуге         

      
24 411 

Плате, додаци и накнаде  

запослених (зараде) 
42,044,621.00     42,044,621.00 

      
25 412 

Социјални доприноси на терет  

послодавца 
7,525,987.00     7,525,987.00 

      
26 413 Накнаде у натури  50,000.00     50,000.00 
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27 414 Социјална давања запосленима 2,000,000.00     2,000,000.00 

      
28 415 

Накнада трошкова за запослене - 

превоза  
2,100,000.00     2,100,000.00 

      
29 416 

Награде за запосленима и остали 

посебни расходи 
500,000.00     500,000.00 

      
30 421 Стални трошкови  12,500,000.00     12,500,000.00 

      
31 422 Трошкови путовања   800,000.00     800,000.00 

      

32 423 Услуге по уговору 21,000,000.00     21,000,000.00 

      
33 424 Специјализоване услуге 9,000,000.00     9,000,000.00 

      
34 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000.00     1,700,000.00 

      
35 426 Материјал 7,037,054.00     7,037,054.00 

      

36 451 

Субвенција јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама  

18,600,000.00     18,600,000.00 

      
37 472 

Накнада за социјалну заштиту из 

буџета 
8,000,000.00     8,000,000.00 

      

38 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
1,700,000.00     1,700,000.00 

      

39 482 Порези, обавезне таксе и казне 1,200,000.00     1,200,000.00 

      

40 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
3,000,000.00     3,000,000.00 

      

41 484 

Накнада штете за повреде или 

штете насталу услед 

елементарних непогода 

100,000.00     100,000.00 
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42 485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

11,000,000.00     11,000,000.00 

      
43 499 Средства резерве 13,000,000.00     13,000,000.00 

      

44 511 Зграда и грађевински објекти 17,000,000.00     17,000,000.00 

      
45 512 Машине и опрема 6,000,000.00     6,000,000.00 

      

46 513 Остале некретнине и опрема 50,000.00     50,000.00 

        

  

Извори финансирања за 

функцију 130 
        

        

  
01 Приходи из буџета  182,927,662.00     182,927,662.00 

        

  
06 Приходи из донација  3,000,000.00     3,000,000.00 

        

  
07 Приходи од Републике 0.00     0.00 

        

  

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 - 

РАЗДЕО 3.00 
185,907,662.00     185,907,662.00 

        

  
          

        

  
ОПШТЕ УСЛУГЕ         

3.01 
 

170 
   

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

ЈАВНИ ДУГ 
        

   
47 441 Отплата домаћих камата 6,750,000.00     6,750,000.00 

   
48 444 Пратећи трошкови задуживања 50,000.00     50,000.00 

   
49 611 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
84,616,000.00     84,616,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију 170 
        

    

  

01 Приходи из буџета  91,416,000.00     91,416,000.00 

    

  УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 - 

раздео 3.00 
91,416,000.00     91,416,000.00 

          
          

  

  

  

    
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД  

        

3.02 
 

090 50 463 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
11,677,000.00     11,677,000.00 

    

  
421 - Стални трошкови 190,000.00     190,000.00 

    

  
426 - Материјал 150,000.00     150,000.00 

    

  
472 - Једнократне помоћи 2,080,000.00     2,080,000.00 

    

  
472- Пројекат " Помоћ у кући" 5,620,000.00     5,620,000.00 

    

  472 - Пројекат "Зрачак" - за децу 

са посебним потрбама 
3,637,000.00     3,637,000.00 

   
51 463 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
1,030,000.00     1,030,000.00 

          
512 - Машине и опрема 1,030,000.00     1,030,000.00 

          Извор финансирања за 

функцију 090 
        

          
01 Приходи буџета 12,707,000.00     12,707,000.00 

          
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 12,707,000.00     12,707,000.00 
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3.03 
 

040 
  

НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
        

   
52 472 

Новчана накнада за 

прворођено,другорођено, 

трећерођено и свако наредно 

дете, вантелесну оплодњу 

3,900,000.00     3,900,000.00 

   
53 472 

Новчана накнада за децу и 

породицу 
500,000.00     500,000.00 

   
54 472 

Накнада за исхрану и смештај 

ученика у домове 
550,000.00     550,000.00 

   
55 472 

Накнада за превоз ђака - 

социјално угрожени 
1,700,000.00     1,700,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 040 
        

     
01 Приходи буџета 6,650,000.00     6,650,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 6,650,000.00     6,650,000.00 

     
          

3.04 
 

070 
  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

НЕКВАЛИФИКОВАНА НА 

ДРУГОМ МЕСТУ - ЦРВЕНИ 

КРСТ 

        

   
56 481 Дотације Црвеном крсту 1,950,000.00     1,950,000.00 

     

Изворфинансирања за 

функцију 070 
        

     
01 Приходи буџета 1,950,000.00     1,950,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 1,950,000.00     1,950,000.00 
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3.05 
    

БЕЗБЕДНОСТ          

  
320 

  

ДОБРОВОЉНО 

ВАТРОГАСНО ДРУШТВО 
        

   
57 481 Дотације ватрогасном друштву 500,000.00     500,000.00 

   
58 424 Специјализоване услуге 50,000.00     50,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 320 
        

     
01 Приходи буџета 550,000.00     550,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 550,000.00     550,000.00 

     
          

3.06 
 

420 
  

ПОЉОПРИВРЕДА, 

ШУМАРСТВО, ЛОВ И 

РИБОЛОВ 

        

   
59 423 Услуге по уговору 700,000.00     700,000.00 

   
60 424 Специјализоване услуге 900,000.00     900,000.00 

   
61 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

21,000,000.00     21,000,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 420 
        

     
01 Приходи буџета 22,600,000.00     22,600,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 22,600,000.00     22,600,000.00 
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3.07 
 

700 
  

ЗДРАВСТВО - ДЗ ЧАЈЕТИНА         

   
62 463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
1,950,000.00     1,950,000.00 

     
423 - Услуге по уговору 250,000.00     250,000.00 

     
424 - Специјализоване услуге 1,200,000.00     1,200,000.00 

     

425 - Текуће поправке и 

одржавање 
500,000.00     500,000.00 

   
63 463 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
1,500,000.00     1,500,000.00 

     
512 - Машине и опрема 1,500,000.00     1,500,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 700 
        

     
01 Приходи буџета 3,450,000.00     3,450,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700 3,450,000.00     3,450,000.00 

     
          

     

ХУМАНИТАРНЕ И 

ДРУШТВЕНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

        

3.08 
 

840 
 

481 
Дотације осталим 

непрофитним институцијама 
        

   
64 481941 

Организација глувих и наглувих 

Златиборског округа 
70,000.00     70,000.00 

   
65 481941 

Донације  удружења грађана 

(СУБНОР) 
70,000.00     70,000.00 

   
66 481941 

Међуопштинска организација 

слепих и слабовидих лица 
70,000.00     70,000.00 
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67 481941 

Међуопштинска организација 

цивилних инвалида рата 
70,000.00     70,000.00 

   
68 481941 

Удружења парапрлегичара 

Златиборског округа  
70,000.00     70,000.00 

   
69 481941 Удружења дистрофичара 70,000.00     70,000.00 

   
70 481941 

Удружење мултипле склерозе 

Златиборског округа 
70,000.00     70,000.00 

   
71 481941 Удружење пензионера Чајетина 400,000.00     400,000.00 

   
72 481941 

Регионална Развојна Агенција 

Златиборског округа 
600,000.00     600,000.00 

   
73 481941 

Удружење грађана "Златиборски 

круг" 
70,000.00     70,000.00 

   
74 481941 

Стална конференција градова и 

општина 
450,000.00     450,000.00 

   
75 481931 Дотације верским заједницама  700,000.00     700,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 840 
        

     
01 Приходи из буџета 2,710,000.00 

  
2,710,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 2,710,000.00 

  
2,710,000.00 

     
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА         

     
          

     

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  
        

3.09 
 

550 
  

Буџетски фонд за заштиту 

животне средине 
        

   
76 423 Услуге по уговору 700,000.00     700,000.00 
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77 424 Специјализоване услуге 400,000.00     400,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 550 
        

     
01 Приходи из буџета  1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 

     
          

     

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И 

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
        

3.10 
 

620 
  

Развој заједнице 33,900,000.00 0.00 0.00 33,900,000.00 

   
78 421 Стални трошкови 1,200,000.00     1,200,000.00 

   
79 424 Специјализоване услуге  1,200,000.00     1,200,000.00 

   
80 426 Материјал 1,500,000.00     1,500,000.00 

   
81 463 

Капитални трансфери месним 

заједницама 
30,000,000.00     30,000,000.00 

3.11 
 

460 
  

Комуникација  264,000,000.00 0.00 0.00 264,000,000.00 

   
82 423 Услуге по уговору 3,500,000.00     3,500,000.00 

   
83 424 

Специјализоване услуге - 

одржавање јавних површина 
90,000,000.00     90,000,000.00 

   
84 425 

Трошкови одржавања путева и 

улица 
30,900,000.00     30,900,000.00 

   
85 451 

Капиталне субвенције ( депонија 

Дубоко)  
9,600,000.00     9,600,000.00 
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86 511 

Изградња ( путева, улица, 

гондола, пијаца) 

130,000,000.0

0 
    

130,000,000.0

0 

3.12 
 

630 
  

Водоснадбевање 91,000,000.00 0.00 0.00 91,000,000.00 

   
87 425 

Одржавања постојеће водоводне 

мреже и канализације 
5,000,000.00     8,000,000.00 

   
88 451 

Субвенције јавним комуналним 

предузећима 
10,000,000.00     10,000,000.00 

   
89 511 

Изградња примарних водовода и 

колектора (постројење за 

пречишћавање отпадних вода, 

термалне воде и сушичко врело) 

76,000,000.00     76,000,000.00 

3.13 
 

640 
  

Улична расвета  20,800,000.00 0.00 0.00 20,800,000.00 

   
90 421 Утрошак електричне енергије 11,000,000.00 

  
11,000,000.00 

   
91 425 Одржавање уличне расвете 2,800,000.00 

  
2,800,000.00 

   
92 511 

Изградња уличне расвете, трафо 

станица 
7,000,000.00 

  
7,000,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 460,620,630 и 640 
        

     
01 Приход из буџета  352,355,000.00 0.00 0.00 352,355,000.00 

     
06 Приходи од донација  0.00 0.00 0.00 0.00 

     
07 Приход од Републике 57,345,000.00     57,345,000.00 

     

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈЕ 

460,620,630 и 640 
409,700,000.00 0.00 0.00 409,700,000.00 
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УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ         

3.14 
 

820 
  

          

   
93 463 Историјски архив 250,000.00     250,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 820 
        

     
01 Приход из буџета 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ   820 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

     
          

     

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И 

СПОРТА 
        

3.15 
 

810 
  

СПОРТСКИ САВЕЗ         

   
94 481 

Дотације осталим спортским 

удружењима 
10,000,000.00     10,000,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 810 
        

     
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

     
          

     

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И 

ИЗДАВАШТВА 
        

3.16 
 

830 
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95 423 

Медисјке услуге радиа и 

телевизије- ова апропријација 

намењена је за јавно 

информисање од локалног 

значаја  

5,000,000.00 
  

5,000,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 830     

     
01 Приход из буџета 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830  5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

     
          

     
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

3.17 
 

912 
  

ОШ " САВО ЈОВАНОВИЋ " 

СИРОГОЈНО 
        

  
912 96 421 

Стални трошкови - огрев за 

школе 
1,700,000.00     1,700,000.00 

  
912 97 422 Трошкови путовања ученика 800,000.00     800,000.00 

     
  2,500,000.00     2,500,000.00 

  
912 98 463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
6,850,000.00     6,850,000.00 

     
415 -Накнаде запослених                                        2,200,000.00     2,200,000.00 

     
416 - Награде за запослене 10,000.00     10,000.00 

     
421 - Стални трошкови 1,320,000.00     1,320,000.00 

     
422 - Трошкови путовања 60,000.00     60,000.00 

     
423 - Услуге по уговору 860,000.00     860,000.00 

     
424 - Специјализоване услуге 30,000.00     30,000.00 
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425 - Текуће поправке и 

одржавање 
580,000.00     580,000.00 

      
  

  
426 - Материјал 1,600,000.00     1,600,000.00 

      
  

  472 - Накнаде за образовање и 

такмичење 
70,000.00     70,000.00 

     
482 - Обавезне таксе и порези 120,000.00     120,000.00 

   
99 463 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
1,500,000.00     1,500,000.00 

     

511 - Зграде и грађевински 

објекти  
1,200,000.00     1,200,000.00 

     
512 - Машине и опрема 300,000.00     300,000.00 

     

Извори  финансирања за 

функцију 912 
        

     
01 Приход из буџета 10,850,000.00 0.00 0.00 10,850,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 10,850,000.00 0.00 0.00 10,850,000.00 

     
          

     

ОШ" ДИМИТРИЈЕ 

ТУЦОВИЋ " ЧАЈЕТИНА 
        

3.18 
 

912 100 421 
Стални трошкови - огрев за 

школе 
2,200,000.00     2,200,000.00 

  
912 101 422 Трошкови путовања ученика 1,700,000.00     1,700,000.00 

     
  3,900,000.00     3,900,000.00 

  
912 102 463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
9,800,000.00     9,800,000.00 

     
415 -Накнада запослених - превоз 3,300,000.00     3,300,000.00 

     
416 - Награде за запослене 410,000.00     410,000.00 
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421 - Стални трошкови 2,800,000.00     2,800,000.00 

     

422 - Трошкови путовања у 

земљи 
165,000.00     165,000.00 

     
423 - Услуге по уговору 320,000.00     320,000.00 

     
424 - Специјализоване услуге 40,000.00     40,000.00 

     

425 - Текуће поправке и 

одржавање 
1,360,000.00     1,360,000.00 

     
426 - Материјал 1,205,000.00     1,205,000.00 

     

472 - Накнаде за образовање и 

такмичење 
150,000.00     150,000.00 

     
482 - Обавезне таксе и порези 50,000.00     50,000.00 

   
103 463 

Капитални тарнсфери осталим 

нивоима власти 
37,627,672.00     37,627,672.00 

     

511 - Зграда и грађевински 

објекти - спортска хала 
37,327,672.00     37,327,672.00 

     
512 - Машине и опрема 300,000.00     300,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 912 
        

     
01 Приход из буџета 21,327,672.00 0.00 0.00 21,327,672.00 

     
07 Приходи од Републике 30,000,000.00     30,000,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 51,327,672.00 0.00 0.00 51,327,672.00 

     
          

     

ОШ " МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ 

" МАЧКАТ 
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3.19 
 

912 104 421 
Стални трошкови - огрев за 

школе 
2,100,000.00     2,100,000.00 

     
  2,100,000.00     2,100,000.00 

  
912 105 463 

Текући  трансфери осталим 

нивоима власти 
7,590,000.00     7,590,000.00 

     
415 - Накнаде запослених                                                           2,200,000.00     2,200,000.00 

     
416 - Награде за запослене 200,000.00     200,000.00 

     
421 - Стални трошкови 2,100,000.00     2,100,000.00 

     
422 - Трошкови путовања 100,000.00     100,000.00 

     
423 - Услуге по уговору 390,000.00     390,000.00 

     
424 - Специјализоване услуге 195,000.00     195,000.00 

     

425 - Текуће поправке и 

одржавање  
1,200,000.00     1,200,000.00 

     
426 - Материјал 1,050,000.00     1,050,000.00 

     

472 - Накнаде за образовање и 

такмичење 
125,000.00     125,000.00 

     
482 - Обавезне таксе и порези 30,000.00     30,000.00 

   
106 463 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
720,000.00     720,000.00 

     

511 - Зграде и грађевински 

објекти 
600,000.00     600,000.00 

     
512 - Машине и опрема 120,000.00     120,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 912 
        

     
01 Приход из буџета 10,410,000.00     10,410,000.00 
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ   912 10,410,000.00     10,410,000.00 

     

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ   912 

- СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
72,587,672.00     67,587,672.00 

     
          

3.20 
    

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

  
920 

  

ТУРИСТИЧКО-

УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА 
        

   
107 421 

Стални трошкови - огрев за 

школе 
2,100,000.00     2,100,000.00 

     
  2,100,000.00     2,100,000.00 

  
920 108 463 

Дотације и трансфери осталим 

нивоима власти 
6,351,500.00     6,351,500.00 

     
415 - Накнаде запослених                                                            2,200,000.00     2,200,000.00 

     

416 - Награде запосленима и 

остали посебни расходи  
600,000.00     600,000.00 

     
421 - Стални трошкови 1,897,000.00     1,897,000.00 

     
422 - Трошкови путовања  216,000.00     216,000.00 

     
423 - Услуге по уговору  355,000.00     355,000.00 

     
424 - Специјализоване услуге  80,000.00     80,000.00 

     

425 - Текуће поправке и 

одржавање  
282,500.00     282,500.00 

     
426 - Материјал  636,000.00     636,000.00 

     

472 - Накнаде за образовање и 

такмичење 
80,000.00     80,000.00 
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482 - Обавезне, таксе, порези 5,000.00     5,000.00 

   
109 463 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
1,031,500.00     1,031,500.00 

     

511 - Зграде и грађевински 

објекти  
461,500.00     461,500.00 

     
512 - Машине и опрема  420,000.00     420,000.00 

     
515 - Компјутерски софтвер 150,000.00     0.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 920 
        

     
01 Приход из буџета 9,483,000.00 0.00 0.00 9,483,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 9,483,000.00 0.00 0.00 9,483,000.00 

     
          

3.21 
    

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

  
160 

  

Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом 

месту 

        

   
110 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
0.00     0.00 

   
111 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0.00     0.00 

   
112 421 Стални трошкови 2,000,000.00     2,000,000.00 

   
113 423 Услуге по уговору 500,000.00     500,000.00 

   
114 424 Специјализоване услуге 500,000.00     500,000.00 

   
115 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00     1,000,000.00 
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116 426 Материјал 500,000.00     500,000.00 

   
117 482 Порези, обавезне таксе и казне 20,000.00     20,000.00 

   
118 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
50,000.00     50,000.00 

   
119 511 Зграде и грађевински објекти 13,000,000.00     13,000,000.00 

   
120 512 Машине и опрема 400,000.00     400,000.00 

   
121 513 Остале некретнине и опрема 200,000.00     200,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 160 
        

     
01 Приходи буџета 18,170,000.00 0.00 0.00 18,170,000.00 

     
04 Сопствени приходи 0.00 0.00 0.00 0.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 18,170,000.00  0.00 0.00 18,170,000.00 

     
          

3.22 
    

ТУРИЗАМ         

  
473 

  

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

"ЗЛАТИБОР" 

        

   
122 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
9,616,510.00 2,961,900.00 400,000.00 12,978,410.00 

   
123 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,721,360.00 530,180.00 80,000.00 2,331,540.00 

   
124 413 Накнаде у натури 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

   
125 414 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 

   
126 415 

Накнаде трошкова за запослене - 

превоз 
500,000.00 100,000.00 0.00 600,000.00 
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127 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
100,000.00 100,000.00 0.00 200,000.00 

   
128 421 Стални трошкови 4,500,000.00 500,000.00 1,020,000.00 6,020,000.00 

   
129 422 Трошкови путовања 1,000,000.00 200,000.00 0.00 1,200,000.00 

   
130 423 Услуге по уговору 19,000,000.00 3,907,920.00 

15,260,000.0

0 
38,167,920.00 

   
131 424 Специјализоване услуге 1,612,130.00 1,000,000.00 1,500,000.00 4,112,130.00 

   
132 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 500,000.00 0.00 1,500,000.00 

   
133 426 Материјал 2,800,000.00 500,000.00 1,300,000.00 4,600,000.00 

   
134 472 

Накнада за социјалну заштиту из 

буџета 
0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

   
135 481 

Дотације невладиним 

организацијама 
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

   
136 482 Порези, обавезне таксе и казне 150,000.00 2,500,000.00 0.00 2,650,000.00 

   
137 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

   
138 511 Зграде и грађевински објекти 4,500,000.00 2,500,000.00 15,860,000.00 22,860,000.00 

   
139 512 Машине и опрема 2,000,000.00 1,000,000.00 1,630,000.00 4,630,000.00 

   
140 515 Нематеријална имовина  500,000.00 500,000.00 100,000.00 1,100,000.00 

   
141 523 Роба за даљу продају 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 473 
        

     
01 Приходи буџета 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 

     
04 Сопствени приходи 0.00 19,300,000.00 0.00 19,300,000.00 
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07 Приходи од Републике 0.00 0.00 21,700,000.00 21,700,000.00 

     
06 Донације 0.00 0.00 15,450,000.00 15,450,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 50,000,000.00 19,300,000.00 37,150,000.00 106,450,000.00 

     
          

3.23 
    

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

  
820 

  

КУЛТУРНО СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР 
        

   
142 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
19,404,850.00 521,400.00   19,926,250.00 

   
143 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,473,470.00 93,400.00   3,566,870.00 

   
144 414 Социјална давања запосленима 90,000.00 90,000.00   180,000.00 

   
145 415 

Накнаде трошкова за запослене - 

превоз 
870,000.00 0.00   870,000.00 

   
146 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
25,000.00 0.00   25,000.00 

   
147 421 Стални трошкови 5,000,000.00 320,000.00   5,320,000.00 

   
148 422 Трошкови путовања 0.00 250,000.00   250,000.00 

   
149 423 Услуге по уговору 4,000,000.00 2,300,000.00   6,300,000.00 

   
150 424 Специјализоване услуге 2,000,000.00 500,000.00   2,500,000.00 

   
151 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 500,000.00   1,500,000.00 

   
152 426 Материјал 2,200,000.00 700,000.00   2,900,000.00 

   
153 431 

Амортизација некретнина и 

опреме 
0.00 200,000.00   200,000.00 
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154 444 Пратерћи трошкови задуживања 0.00 1,000.00   1,000.00 

   
155 472 

Накнада за социјалну заштиту из 

буџета 
400,000.00 0.00   400,000.00 

   
156 481 

Дотације невладиним 

организацијама 
1,000,000.00 200,000.00   1,200,000.00 

   
157 482 Порези, обавезне таксе и казне 30,000.00 50,000.00   80,000.00 

   
158 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
10,000.00 0.00   10,000.00 

   
159 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000.00 100,000.00   1,600,000.00 

   
160 512 Машине и опрема 800,000.00 300,000.00   1,100,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 820 
        

     
01 Приходи буџета 41,803,320.00 0.00   41,803,320.00 

     
04 Сопствени приходи 0.00 6,125,800.00   6,125,800.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 41,803,320.00 6,125,800.00   47,929,120.00 

     
          

3.24 
    

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

  
820 

  

БИБЛИОТЕКА  ЉУБИША Р. 

ЂЕНИЋ 
        

   
161 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
7,418,690.00     7,418,690.00 

   
162 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,327,946.00     1,327,946.00 

   
163 414 Социјална давања запосленима 125,000.00 5,000.00   130,000.00 

   
164 415 

Накнаде трошкова за запослене - 

превоз 
350,000.00     350,000.00 
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165 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
0.00     0.00 

   
166 421 Стални трошкови 1,950,000.00 50,000.00   2,000,000.00 

   
167 422 Трошкови путовања 170,000.00 13,000.00   183,000.00 

   
168 423 Услуге по уговору 1,200,000.00 215,000.00 400,000.00 1,815,000.00 

   
169 424 Специјализоване услуге 400,000.00 15,000.00   415,000.00 

   
170 425 Текуће поправке и одржавање 280,000.00 30,000.00   310,000.00 

   
171 426 Материјал 500,000.00 20,000.00   520,000.00 

   
172 482 Порези, обавезне таксе и казне 20,000.00 2,000.00   22,000.00 

   
173 512 Машине и опрема 420,000.00     420,000.00 

   
174 515 Нематеријална имовина - књиге 500,000.00     500,000.00 

     

Извор финансирања за 

функцију 820 
        

     
01 Приходи буџета 14,661,636.00 0.00 0.00 14,661,636.00 

     
04 Сопствени приходи  0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 

     
07 Приходи Републике 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 14,661,636.00 350,000.00 400,000.00 15,411,636.00 

3.25 
    

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

  
911 

  
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "РАДОСТ"         

   
175 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
34,857,690.00 5,223,302.00 3,318,066.00 43,399,058.00 
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176 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,239,520.00 934,971.00 593,934.00 7,768,425.00 

   
177 414 Социјална давања запосленима 0.00 2,220,000.00   2,220,000.00 

   
178 415 

Накнада трошкова за запослене - 

превоз 
0.00 2,000,000.00   2,000,000.00 

   
179 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
210,000.00 0.00   210,000.00 

   
180 421 Стални трошкови 6,000,000.00 570,000.00   6,570,000.00 

   
181 422 Трошкови путовања 0.00 530,000.00   530,000.00 

   
182 423 Услуге по уговору 1,000,000.00 1,000,000.00   2,000,000.00 

   
183 424 Специјализоване услуге 0.00 530,000.00   530,000.00 

   
184 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 1,460,000.00   2,060,000.00 

   
185 426 Материјал 3,400,000.00 2,651,727.00   6,051,727.00 

   
186 431 

Амортизација некретнина и 

опреме 
0.00 200,000.00   200,000.00 

   
187 472 

Накнада за социјалну заштиту из 

буџета 
2,678,000.00 0.00   2,678,000.00 

   
188 482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 100,000.00   100,000.00 

   
189 511 Зграде и грађевински објекти 10,250,000.00 0.00   10,250,000.00 

   
190 512 Машине и опрема 500,000.00 400,000.00   900,000.00 

     

Извори финансирања за 

функцију 911 
        

     
01 Приходи буџета 65,735,210.00 0.00 0.00 65,735,210.00 

     
04 Сопствени приходи 0.00 17,820,000.00 0.00 17,820,000.00 
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07 Приходи од Републике 0.00 0.00 3,912,000.00 3,912,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 65,735,210.00 17,820,000.00 3,912,000.00 87,467,210.00 

     
          

4.00 
    

СУДОВИ         

  
330 

  

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ 

ПРАВОБРАНИЛАЦ 
        

   
191 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,226,265.00     2,226,265.00 

   
192 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
398,501.00     398,501.00 

   
193 414 Социјална давања запосленима 120,000.00     120,000.00 

   
194 415 

Накнада трошкова запосленима - 

превоз 
90,000.00     90,000.00 

   
195 416 

Награде  запосленима и остали 

посебни расходи 
20,000.00     20,000.00 

   
196 421 Стални трошкови 135,234.00     135,234.00 

   
197 422 Трошкови путовања 120,000.00     120,000.00 

   
198 423 Услуге по уговору 170,000.00     170,000.00 

   
199 424 Специјализоване услуге 30,000.00     30,000.00 

   
200 425 Текуће поправке и одржавање 20,000.00     20,000.00 

   
201 426 Материјал 120,000.00     120,000.00 

   
202 482 Порези, обавезне таксе и казне 20,000.00     20,000.00 

   
203 512 Машине и опрема 30,000.00     30,000.00 
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Извори финансирања за 

функцију  330 
        

     
01 Приходи из буџета 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 

     
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 

     
УКУПНИ РАСХОДИ  1.060,000,000.00 41,475,800.00 43,582,000.00 1,145,057,800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

 
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, заједно са расходима и издацима индиректних  корисника буџета, по свим 

изворима финансирања утврђени су у следећим износима: 

               

Еконо. 

Класи. 

О П И С Средства из 

     буџета 

  Средстав из 

додатних изво. 

   Укупна 

  средства 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  162.823.910,00 19.272.153,00  182.096.063,00 

411 
Плате,додаци и накнаде запослених 

 
127.021.976,00 12.424.668,00  139.446.644,00  
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412 
 

Соци.доп.на терет послодавца 
22.736.934,00 2.232.485,00  24.969.419,00  

413 
 

Накнаде у натури 
110.000,00 100.000,00  210.000,00  

414 
 

Социјална давања запосленим 
2.470.000,00 2.315.000,00  4.785.000,00  

415 
 

Накнаде за запослене-превоз 
4.130.000,00   2.100.000,00  6.230.000,00  

416 

 

Награде   запосленима и остали 

посебни расходи 

 

855.000,00 

 

100.000,00  

 

955.000,00  

417 
 

Одборнички додатак 
5.500.000,00 0,00  5.500.000,00  

42 
 

КОРИШ.  УСЛУГА И РОБА 
292.744.418,00  37.742.647,00  330.487.065,00  

421 
 

Стални трошкови 
52.685.234,00  2.460.000,00  55.145.234,00  

422 
 

Трошкови путовања 
 5.440.000.00 993.000,00  6.433.000,00  

423 Услуге по уговору 63.770.000,00  23.082.920,00  

 

86.852.920,00  

 

424 Специјализоване услуге 106.092.130,00  3.545.000,00  109.637.130,00  

425 Текуће поправек и одржавање 44.800.000,00  
  

2.490.000,00 
 47.290.000,00 

426 Материјал 19.957.054,00  5.171.727,00  25.128.781,00  

43 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 

СРЕД. ЗА РАД 

 

0.00 

 

400.000,00  

 

400.000,00  

431 Употреба основних средстава 0.00 400.000,00 400.000,00 

44 
ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ. 

 

6.800.000,00 

 

1.000,00 

 

6.801.000,00 

441 
Отплата камата домаћим пословним 

банкама 

 

6.750.000,00 

 

0,00 

 

6.750.000,00 
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444 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 1.000,00 51.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 

4511 
Текуће субвенције јавним 

нефина.предузећима и органи.  

 

49.200.000,00 

 

0,00 

 

49.200.000,00 

4512 
Капиталне субвенције јавним 

нефина. предузећима и органи. 

 

10.000.000,00 

 

0,00 

 

10.000.000,00 

46 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 

 

117.877.672,00  

 

0,00 

 

117.877.672,00 

463 
Текући трансфери осталим 

нив.власти 

 

 44.468.500,00 

 

0,00 

 

44.468.500,00 

463 
Капитални трансфери осталим 

нивоима власти  

 

73.409.172,00 

 

0,00 

 

73.409.172,00 

47 НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

 

 17.728.000,00 

 

300.000,00 

 

18.028.000,00 

472 

 

Накнада за соц. заш.из буџета 
17.728.000,00 300.000,00 18.028.000,00 

48 

 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 34.560.000,00   3.952.000,00 38.512.000,00 

481 

 
Дотације невладиним организ.  18.860.000,00 1.200.000,00  20.060.000,00 

482 

 
Порези, обавезне таксе и казне 1.540.000,00 2.652.000,00  4.192.000,00 

483 

 
Новч.каз.и пен.по реше.судова 3.060.000,00 100.000,00  3.160.000,00 

484 

 

Накнада штете за повреде или 

штете настале услед елементарних 

непогода 

100.000,00 0.00 100.000,00 

485 

Накнада штете за пов. или  

штете нане. од стране држа.орган   
11.000.000,00 0.00 11.000.000,00 

49 

 
РЕЗЕРВА 13.000.000,00 0.00 13.000.000,00 

499 

 Средства резерви 13.000.000,00 0.00 13.000.000,00 
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51 

 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 270.650.000,00  23.390.000,00 294.040.000,00 

511 

 
Зграде и грађевински објекти 259.250.000,00 18.460.000,00  277.710.000,00 

512 

 
Машине и опрема 10.150.000,00 3.330.000,00  13.480.000,00 

513 

 
Остале некретнине и опрема 250.000,00 0,00  250.000,00 

515 

 
Нематеријална имовина 1.000.000,00 600.000,00        1.600.000,00 

523 

 
Роба за даљу продају 0.00 1.000.000,00 1.000.000,00 

61 

 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 84.616.000,00 0,00 84.616.000,00 

611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 

 

84.616.000,00 
 

0,00 

 

84.616.000,00 

 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

БУЏЕТА 
 

1.060.000.000,00 

 

85.057.800,00 
 

1.145.057.800,00 

 

 

 

 

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ-РСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА 

-за 2012. и 2013. годину у односу на план и индекс - 

 
 Врста расхода  

2012. 

Струк. 

% 

 

2013. 

Струк. 

% 

Индекс 

5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

411 Плате и додаци запослених 124.399.421,00 11.41 127.021.976,00 11.98      2.11   

412 Соција.допр.на тер.послод. 22.282.013,00 2.04 22.736.934,00 2.15 2.04  

413 Накнаде у натури 50.000,00 0.01 110.000,00 0.01 120.00  
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414 Социјална давања запослен. 5.296.835,00 0.49 2.470.000,00 0.23 -53.37  

415 Накнада трошкова превоза 3.713.600,00 0.34      4.130.000,00  0.39 11.21  

416 Награде за запослене 1.209.000,00 0.11 855.000,00 0.08 -29.28  

417 Одборнички додатак 3.200.000,00 0.29 5.500.000,00 0.52 71.88 

421 Стални трошкови 47.140.000,00 4.32 52.685.234,00 4.97 11.76 

422 Трошкови путовања 5.027.000,00 0.46 5.440.000,00 0.51 8.22 

423 Услуге по уговору 75.608.600,00 6.96 63.770.000,00 6.02 -15.66 

424 Специјализоване услуге 132.620.000,00 12.16 106.092.130,00 10.01 -20.00 

425 Текуће поправке и одржава. 71.760.000,00 6.58 44.800.000,00 4.23 -37.57 

426 Материјал 18.815.000,00 1.73 19.957.054,00 1.88 6.07 

431 Употреба основовних средс. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

441 Отплата камате дом.банкама 1.940.000,00 0.18 6.750.000,00 0.64 247.94 

444 Пратећи трош.задуживања 350.000,00 0.03 50.000,00 0.00 -85.71 

451 Субвенције  54.100.000,00 4.96 59.200.000,00 5.58 9.43 

463 Трансфери осталим нив.влас 183.877.100,00 16.87 117.877.672,00 11.12 -35.89 

472 Накнада за соц.зашт. из буџе. 17.805.000,00 1.63 17.728.000,00 1.67 -0.43 

481 Дотације невла.орган. 21.385.000,00 1.96 18.860.000,00 1.78 -11.81 

482 Порези, обавезне таксе и каз. 1.345.000,00 0.12 1.540.000,00 0.15 14.50 

483 Новчане казн.и пен.по 

реш.суда  

2.963.584,90 0.27 3.060.000,00 0.29 3.25 

484 Накнада штете за повр. или 

штете настала од еле.непогоде 

1.802.846,10 0.17 100.000,00 0.01 -94.45 

485 Накнада штете за повреде или 

штете нанете од стр.држ.орган. 

6.500.000,00 0.60 11.000.000,00 1.04 69.23 

499 Средства резерве 6.100.000,00 0.56 13.000.000,00 1.23 113.11 

511 Зграде и грађевински објекти 246.550.000,00 22.61 259.250.000,00 24.46 9.61 

512 Машине и опрема 17.610.000,00 1.62 10.150.000,00 0.96 42.36 

513 Остале некретнине и опрема 50.000,00 0.01 250.000,00 0.02 400.00 

515 Нематеријална имовина 1.100.000,00 0.10 1.000.000,00 0.09 -9.09 

523 Роба за даљу продају 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

611 Отплата главнице дом.банкама 15.400.000,00  1.41 84.616.000,00 7.98 449.46 

 УКУПНО: 1.090.000.000,00 100.00 1.060.000.000,00 100.00 -2.75 
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ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

                                -ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА- 

                          (из буџетских, сопствених и осталих извора – укупно) 

 

                                                                                  За период 01.01.2013.-31.12.2013. 

            Расходи по економским 

                  класификацијама 

 Индиректни корисници Износ у  

динарима 

1 2 3 4 

411000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 43.399.058,00 

411000 02 БИБЛИОТЕКА 7.418.690,00 

411000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 19.926.250,00 

411000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 12.978.410,00 

411000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  0,00 

           Укупно за конто 411000     83.722.408,00 

412000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 7.768.425,00 

412000 02 БИБЛИОТЕКА 1.327.946,00 

412000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 3.566.870,00 

412000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 2.331.540,00 

412000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 412000   14.994.781,00 

413000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

413000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

413000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 0,00 

413000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 100.000,00 

413000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 413000   100.000,00 
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414000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 2.220.000,00 

414000 02 БИБЛИОТЕКА 130.000,00 

414000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 180.000,00 

414000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 0,00 

414000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 414000    2.530.000,00 

415000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 2.000.000,00 

415000 02 БИБЛИОТЕКА 350.000,00 

415000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 870.000,00 

415000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 600.000,00 

415000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 415000   3.820.000,00 

416000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 210.000,00 

416000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

416000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 25.000,00 

416000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 200.000,00 

416000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 416000   435.000,00 

421000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 6.570.000,00 

421000 02 БИБЛИОТЕКА 2.000.000,00 

421000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 5.320.000,00 

421000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 6.020.000,00 

421000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2.000.000,00 

           Укупно за конто 421000     21.910.000,00 

422000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 530.000,00 

422000 02 БИБЛИОТЕКА 183.000,00 

422000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 250.000,00 

422000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 1.200.000,00 

422000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 422000   2.163.000,00 

423000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 2.000.000,00 

423000 02 БИБЛИОТЕКА 1.815.000,00 

423000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 6.300.000,00 

423000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 38.167.920,00 
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423000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 500.000,00 

Укупно за конто 423000     48.782.920,00 

424000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 530.000,00 

424000 02 БИБЛИОТЕКА 415.000,00 

424000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 2.500.000,00 

424000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 4.112.130,00 

424000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 500.000,00 

Укупно за конто 424000    8.057.130,00 

425000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 2.060.000,00 

425000 02 БИБЛИОТЕКА 310.000,00 

425000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 1.500.000,00 

425000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 1.500.000,00 

425000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.000.000,00 

Укупно за конто 425000   6.370.000,00 

426000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 6.051.727,00 

426000 02 БИБЛИОТЕКА 520.000,00 

426000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 2.900.000,00 

426000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 4.600.000,00 

426000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 500.000,00 

Укупно за конто 426000     14.571.727,00 

431000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 200.000,00 

431000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

431000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 200.000,00 

431000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 0,00 

431000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

           Укупно за конто 431000   400.000,00 

444000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

444000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

444000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 1.000,00 

444000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 0,00 

444000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 444000   1.000,00 

472000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 2.678.000,00 

472000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 
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472000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 400.000,00 

472000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 300.000,00 

472000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 472000   3.378.000,00 

481000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

481000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

481000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 1.200.000,00 

481000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 2.000.000,00 

481000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 481000   3.200.000,00 

482000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 100.000,00 

482000 02 БИБЛИОТЕКА 22.000,00 

482000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 80.000,00 

482000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 2.650.000,00 

482000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 20.000,00 

Укупно за конто 482000    2.872.000,00 

483000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

483000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

483000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 10.000,00 

483000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 100.000,00 

483000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 50.000,00 

Укупно за конто 483000   160.000,00 

511000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 10,250,000,00 

511000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

511000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 1.600.000,00 

511000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 22.860.000,00 

511000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13.000.000,00 

Укупно за конто 511000     47.710.000,00 

512000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 900.000,00 

512000 02 БИБЛИОТЕКА 420.000,00 

512000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 1.100.000,00 

512000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 4.630.000,00 

512000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 400.000,00 

Укупно за конто 512000   7.450.000,00 
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513000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

513000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

513000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 0,00 

513000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 0,00 

513000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 200.000,00 

Укупно за конто 513000   200.000,00 

515000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

515000 02 БИБЛИОТЕКА 500.000,00 

515000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 0,00 

515000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 1.100.000,00 

515000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 515000   1.600.000,00 

523000 01 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ 0,00 

523000 02 БИБЛИОТЕКА 0,00 

523000 03 КУЛТУРНО СПОРТ.ЦЕНТАР 0,00 

523000 04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ. 1.000.000,00 

523000 05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 

Укупно за конто 523000   1.000.000,00 

 

УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ 

   

275.427.966,00 

 

 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА  

 

Члан 6. 

У складу са Упуством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015.годину, 

које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр:54/2009,73/2010,101/2012,101/2011 и 93/2012), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној 

администрацији („Службени гласникРС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број 

запослених на неодређено и одређено време, и то: 

97 - запослених у локслној администрацији на неодређено време; 

32 - запослених у локалној администрацији на одређено време; 
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  3 - запослена у локалној администрацији  (изабрана)  на функцију председника општине , председника скупштине 

општине и заменика председника општине;  

 5 – запослених у локалној администрацији (постављених лица), на функције помоћника 

       председника – 3 запослена, начелника општинске управе – 1запослени, секретара скупштине општине – 1 запослени; 

 6 – запослених у локалној администрацији на одређено време,  као приправници; 

                61 -  запослено у предшколској установи  Дечији вртић „Радост“ у Чајетини, на      

        неодређено време;  

 2 -  запослена у предшколској установи Дечији вртић „Радост“ у Чајетини на одређено   

      време; 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. Овог члана. 

Члан 7. 
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

Наредбовац за извршење буџета је председник општине. 

 

Члан 8. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер             ( руководилац ), односно 

лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава 

органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 9. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред фукционера односно руководиоца 

директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе ( руководилац одељења или 

службе у зависности од начина организовања локалне власти). 

 

Члан 10. 

Oрган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 

информише председника општине / општинско веће , а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по поднешењу извештаја из става 1. Овог члана, председник општине /општинско веће усваја и 

доставља извештаје Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 

 

 

Члан 11. 
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У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ 

апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске 

резерве. 

 Одлуку о промени апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску резерву из става 1. Овог члана, а у складу са 

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси  општинско веће. 

 Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити 

преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се 

износ умањује. 

 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 

општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску 

резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном 

обиму. 

 Укупан износ преусмеравања из става 5. Овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених 

средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом 69. Став 3. 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 12. 

 Решење о употреби текуће буџетске  и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије 

доноси општинско веће. 

 

Члан 13. 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64.Закона о буџетском систему доноси општинско веће. 

 

Члан 14. 

Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и 

расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може  поднети захтев 

Министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је 

резултат реализације јавних финансија. 

 

Члан 15. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну 

трезора. 
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Члан 16. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2013. години по посебном акту ( решењу ) који доноси председник општине, 

на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела: 

 

  -   Раздео 3.00 – функција 130 – апропријација 43 -  стална и текућа буџетска резерва 

  -   Раздео 3.08 – функција 840 – апропријација – 75 – дотације осталим верским              

      заједницама; 

Члан 17. 

 

  Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за 

ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. 

 Изузетно корисници из става 1. Овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по 

уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у вишегодина, на основу предлога органа надлежног за послове 

финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаног у плану капиталних издатака из члана 4. Ове одлуке. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да 

измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

 Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у 2011. години, а не извршене у току 2012. години, 

преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

 

    Члан 18. 

 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 

консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

  Члан19. 

 

 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног  акта, уколико 

законом није друкчије прописано. 

  Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Став 3. Закона о буџетском 

систему. 

 

Члан 20. 
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Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу 

грађевинских  радова морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом 

којим се уређује буџет Републике Србије за 2013.годину. 

 

Члан 21. 

 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 

прописима  на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских 

средстава. 

 

Члан 22. 

 

Средства распоређена за финансирање  расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у 

складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 23. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвенстирати у 2013. години само у складу са чланом 10. Закона 

о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, 

одговорни за ефикасност и сигурност тог инвенстирања. 

 

 

 

 

Члан 24. 

 

 Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене 

критеријуме за извршавање тог програма, и о томе обавестити скупштину општине. 

 Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим 

лицима до краја 2013. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 

која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог 

члана. 
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Члан 25. 

 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, 

обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и 

средстава остварених по основу донација. 

 

Члан 26. 

 

Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим 

наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и 

расхода. 

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. Овог члана доноси надлежни орган буџетског 

корисника, најкасније 30 дана по усвајању буџета. 

 

Члан 27. 

 

 Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука  и 

судска поравнања извршавју се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода. 

 

 Члан 28. 

 

 У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ , средства се враћају у 

буџет општине. 

 

Члан 29. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају 

други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2013. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности. 

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним 

средствима врши плаћање, а затим директни  односно индиректни корисник из става 1. Овог члана врши одговарајућу 

рефундацију насталих расхода. 

Рефундација из става 2. Овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему. 
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Члан 30. 

 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и 

расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ( „ Службени 

гласник РС “, број 61/2005  и 78/2011). 

 

           Члан 31. 

 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2012. године, средства која нису 

утрошена за финансирање расхода за 2012. годину, која су овим корисницима  пренета у складу са Одлуком о буџету општине 

Чајетина за 2012. годину. 

 

 

           Члан 32. 

 

Изузетно, у случају да се буџету општине Чајетина из другог буџета ( Републике, Покрајине, друге општине ) определе 

актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства  са другог нивоа власти укључујући и средства 

за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли  бити познати у 

поступку доношења ове одлуке , орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације  за 

извршење расхода по том основу,   у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 33. 

 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о 

буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису 

добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису 

доставили Управи за трезор. 

 

Члан 34. 

 

Ову  Одлуку објавити у службеном листу општине и доставити Министарству надлежном за послове финансија. 
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Члан 35. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чајетина“, а примењиваће се од 

01. јануара 2013. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Број : 02-00109/2012-01 од 13. децембра  2012. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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 На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'' , број  62/2006, 47/2011 и 93/2012) и на 

основу члана 40. став 1. тачка  14. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 7/2008) , Скупштина општине 

Чајетина на седници  одржаној 13.децембра  2012.године, донела је  

 

ОДЛУКУ  О  

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
 

 

Члан 1. 

 

 

Овом одлуком уводе се  локалне комуналне таксе ( у даљем тексту: комуналне таксе)  за коришћење права, предмета и услуга на 

територији општине Чајетина, утврђују се обвезници, висина, олакшице , рокови и начин плаћања комуналне таксе. 

 

Члан 2. 

 

 Комуналне таксе уводе се за :  

 

1) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

2) истицање фирме на пословном простору; 

3) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија , у пословне сврхе , осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација , производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 

4) коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају општини. 

 

Члан 3. 
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 Обвезник комуналне таксе је корисник права , предмета и услуга  за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе . 

 

 

Члан 4. 

 

 Таксена обавеза  настаје даном почетка коришћења права , предмета или услуге за чије коришћење  прописано плаћање 

комуналне таксе. 

 Таксена обавеза траје док траје коришћења права, предмета или услуга. 

 

 

Члан 5. 

 

 Комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте делатности,  површине и техничких карактеристика објеката , 

величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство , висине годишњег прихода и по деловима територије, односно 

у зонама у којима се налазе објекти, предмети или се врше услуге за које се плаћају таксе. 

 

 

Члан 6. 

 

 Комунална такса плаћа се у дневном , сезонском ( шест месеци) и годишњем износу што ће се дефинисати у тарифним 

бројевима таксене тарифе, која је саставни део ове одлуке. 

 

 

Члан 7. 

 

  У пoглeду нaчинa утврђивaњa кoмунaлнe тaксe, oбрaчунaвaњa, зaстaрeлoсти, нaплaтe, рoкoвa зa плaћaњe, oбрaчунa кaмaтe и 

oстaлoг, примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa o пoрeскoм пoступку и пoрeскoj aдминистрaциjи, Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa и Зaкoнa o 

пoрeзу нa дoбит прaвних лицa.  

У свeму oстaлoм штo ниje пoсeбнo рeгулисaнo oвoм oдлукoм примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe. 

 

 

Члан 8. 

 

Сaстaвни дeo oвe oдлукe прeдстaвљa тaксeнa тaрифa утврђeнa зa пojeдинa прaвa, прeдмeтe и услугe.  
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Члан 9. 

 

Инспeкциjски нaдзoр нaд примeнoм oдрeдби  oвe oдлукe врши Општинска  упрaвa- Одсек за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине  - прeкo кoмунaлне инспекције. 

 

Члан 10. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ( ''Општински службени гласник '', 

број 6/2004 и 1/2005 и ''Службени лист општине Чајетина '' , број 2/2010 )  

 

 

Члан 11. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине  Чајетина'', а примењиваће се од 

1.јануара 2013.године. 

 

 

 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

Тарифни број 1. 

 

 

Зa држaњe мoтoрних друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa,  приликoм рeгистрaциje вoзилa , 

плаћа се такса у годишњем износу и то:  

 

 

1) зa тeрeтнa вoзилa:  

 

- зa кaмиoнe дo 2 т нoсивoсти – 1.350 ,00 динара ,  

- зa кaмиoнe oд 2 т дo 5 т нoсивoсти - 1.800,00 динара  ,  

- зa кaмиoнe oд 5 т дo 12 т нoсивoсти – 3.300 ,00 динара  ,  
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- зa кaмиoнe прeкo 12 т нoсивoсти – 4.800,00 динара , 

 

2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничкe aутoмoбилe)- 400,00 динара ;  

 

3) зa путничкa вoзилa:  

 

- дo 1.150 цм
3
 - 450 динара ,  

- прeкo 1.150 цм
3
 дo 1.300 цм

3
 – 900,00 динара ,  

- прeкo 1.300 цм
3
 дo 1.600 цм

3
 – 1.400,00 динара ,  

- прeкo 1.600 цм
3
 дo 2.000 цм

3
– 2.000,00 динара ,  

- прeкo 2.000 цм
3
 дo 3.000 цм

3
 – 3.000,00 динара ,  

- прeкo 3.000 цм
3
- 5.000,00 динара, 

 

4) зa мoтoциклe:  

 

- дo 125 цм
3
 -400 динара,  

- прeкo 125 цм
3
 дo 250 цм

3
 – 600 динара ,  

- прeкo 250 цм
3
 дo 500 цм

3
 – 1.000,00 динара ,  

- прeкo 500 цм
3
 дo 1.200 цм

3-
-  1.200,00 динара,  

- прeкo 1.200 цм
3
 – 1.500,00 динара ;  

 

5) зa aутoбусe и кoмби бусeвe – 50 динара пo рeгистрoвaнoм сeдишту;  

 

6) зa прикључнa вoзилa: тeрeтнe прикoлицe, пoлуприкoлицe и спeциjaлнe тeрeтнe прикoлицe зa прeвoз oдрeђeних врстa тeрeтa:  

 

- 1 т нoсивoсти – 300,00 динара,  

- oд 1 т дo 5 т нoсивoсти- 600,00 динара ,  

- oд 5 т дo 10 т нoсивoсти – 800,00 динара ,  

- oд 10 т дo 12 т нoсивoсти – 1.200,00 динара ,  

- нoсивoсти прeкo 12 т – 1.800,00 динара;  

 

7) зa вучнa вoзилa (тeгљaчe):  

 

- чиja je снaгa мoтoрa дo 66 килoвaтa- 1.350,00 динара,  

- чиja je снaгa мoтoрa oд 66 - 96 килoвaтa - 1.800,00 динара ,  
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- чиja je снaгa мoтoрa oд 96 - 132 килoвaтa – 2.300,00 динара,  

- чиja je снaгa мoтoрa oд 132 - 177 килoвaтa – 2.800,00  динара,  

- чиja je снaгa мoтoрa прeкo 177 килoвaтa – 3.800,00 динара;  

 

 

 

8) зa рaднa вoзилa, спeциjaлнa aдaптирaнa вoзилa зa прeвoз рeквизитa зa путуjућe зaбaвe, рaдњe и aтeстирaнa спeциjaлизoвaнa 

вoзилa зa прeвoз пчeлa - 1.000 динaрa.   

 

 

 

 НАПОМЕНА: 

 

 

1. Кoмунaлна  тaкса  из овог тарифног броја  усклaђуjу сe гoдишњe, сa гoдишњим индeксoм пoтрoшaчких цeнa, кojи oбjaвљуje 

рeпублички oргaн нaдлeжaн зa пoслoвe стaтистикe, при чeму сe зaoкруживaњe врши тaкo штo сe изнoс дo пeт динaрa нe узимa у oбзир, 

a изнoс прeкo пeт динaрa зaoкружуje нa дeсeт динaрa.  

 

2. Приликoм усклaђивaњa  износа  кoмунaлнe тaксe, из овог тарифног броја , oснoвицe зa усклaђивaњe су пoслeдњи oбjaвљeни 

усклaђeни нajвиши изнoси  кoмунaлнe тaксe.  

 

3. Влaдa, нa прeдлoг министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja, oбjaвљуje усклaђeнe нajвишe изнoсe  кoмунaлнe тaксe .  

 

4. Oбjaвљeни усклaђeни нajвиши изнoси  кoмунaлнe тaксe из овог тарифног броја  примeњуjу сe oд првoг дaнa нaрeднoг мeсeцa 

oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje."  

 

5. Плаћања таксе из овог тарифног  броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а , санитетска  возила и возила за 

изношење смеће и прање улица. 

 

6. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга превозна средства инвалидних  и хендикепираних 

лица са 80 и више процената инвалидности , ако им возило служи за личну употребу. 

 

7. Комунална такса из овог тарифног броја у износу од 50 % плаћа се за путничка такси возила. 
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8. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила , на уплатни рачун јавних прихода број 840-714513843-

04   97 позив на број 90 - 035 . 

 

 

Taрифни брoj 2. 

 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица , у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство и предузетници плаћају комуналну таксу на годишњем нивоу у износу од 370.000,00 динара , 

ако обављају следеће делатности: 

- производња и трговина на велико дуванским производима, 

- бaнкaрствo,  

- кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и пружaњa кoцкaрских услугa и ноћних барова и дискотека ; 

- oсигурaњa имoвинe и лицa;  

- прoизвoдњe и тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa нaфтe;  

- пoштaнскe, мoбилнe и тeлeфoнскe услугe;  

- eлeктрoприврeдe,  

- производња цемента. 

Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у вeликa прaвнa лицa комуналну тaксу зa 

истицaњe фирмe нa пoслoвнoм прoстoру плaћajу нa гoдишњeм нивoу у изнoсу oд 100.000,00 динара. 

Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у срeдњa прaвнa лицa, кoмунaлну тaксу зa 

истицaњe фирмe нa пoслoвнoм прoстoру плaћajу нa гoдишњeм нивoу у изнoсу oд  63.000,00 динара.  

Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у мaлa прaвнa лицa, a имajу гoдишњи прихoд 

прeкo 50.000.000 динaрa, плaћajу кoмунaлну тaксу зa истицaњe фирмe нa пoслoвнoм прoстoру у изнoсу oд 18.000,00 динара. 

НАПОМЕНА: 

1. Тaксa  по овом тарифном броја  плaћa сe зa истaкнуту фирму нa пoслoвнoм прoстoру. Пoд фирмoм, у смислу oвe oдлукe, 

пoдрaзумeвa сe свaки истaкнути нaзив или имe нa пoслoвнoм прoстoру, кoje упућуje нa тo дa прaвнo или физичкo лицe oбaвљa 

дeлaтнoст у тoм прoстoру.  
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Aкo сe нa jeднoм пoслoвнoм oбjeкту нaлaзи вишe истaкнутих фирми истoг oбвeзникa, тaксa сe плaћa сaмo зa jeдну фирму.  

Taксa сe плaћa зa свaку истaкнуту фирму вaн пoслoвнoг oбjeктa.  

2. Oбвeзници тaксe из oвoг тaрифнoг брoja су прaвнa и физичкa лицa.  

3. Прeдузeтници и прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у мaлa прaвнa лицa, a имajу 

гoдишњи прихoд дo 50.000.000 динaрa, oд 01.10.2012. гoдинe нe плaћajу кoмунaлну тaксу зa истицaњe фирмe нa пoслoвнoм прoстoру.  

4. Комунална такса из овог тарифног  броја у износу од 20 %   плаћа се за  истакнуту фирму пошта које се налазе у сеоским 

срединама. 

5. Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа –Служба локалне пореске 

администрације. 

6. Такса из овог тарифног броја плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-716111843-35   97  позив на број 90- 035 . 

 

 

Taрифни брoj 3. 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе 

, књига и других публикација , производа старих и уметничких заната и домаће радиности утврђује се у следећим износима , и то: 

1. За коришћење јавног простора за држање летњих башти од стране угоститељских предузећа , самосталних радњи и др. , 

плаћа се за м2 дневно , и то : 

 

- на подручју Краљевог трга и Тржног центра на Златибору , 100,00 динара, 

- ван подручја Краљевог трга и Тржног центра на Златибору 50,00 динара 

- на подручју централне зоне насељеног места Чајетина , 30 динара. 
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2. За коришћење јавне површине за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића , луна паркова и сл. такса се плаћа  у 

насељеном месту Златибор , дневно  и то: 

 

- дечји  електо аутомобили , аутомобили на воду  и четвороточкаши  по локацији - 500,00 динара , 

- туристички возић 1000,00 динара , 

- монтажни биоскоп 500,00 динара, 

- луна парк 5 динара по м2, 

- балони на води 20 динара по м2 , 

- бицикли за одрасле 34 динара по м2, 

- лековито биље 60 динара по м2 

- сликари ( на годишњем нивоу) 60 динара по м2, 

- сликари ( на сезонском нивоу) 200 динара по м2, 

- сајам књига 200 по м2, 

- рукотворине код ''Пасареле''  20 динара по м2 , 

- остали комерцијални садржаји 200 динара по м2  

 

3. За уређаје и конзерваторе за сладолед , освежавајућа безалкохолна пића  и друго , плаћа  се по м2  у насељеном месту 

Златибор, дневно и то: 

 

- на подручју Краљевог трга на Златибору 250,00 динара, 

- на подручјима ван Краљевог трга  на Златибору 200,00 динара 

 

4. За држање апарата за кокице и кувани кукуруз на простору Краљевог трга на Златибору  плаћа се 200,00 динара дневно , 

а ван овог простора 150,00 динара по м2 дневно. 

5. За киоске и друге привремене монтажне објекте у дневном износу плаћа се , и то : 

 

- на подручју прве зоне – по уговору са Општинском управом, 

- на подручју друге зоне        - 50 динара , 

- на подручју треће зоне         - 45 динара , 

- на подручју четврте зоне      - 40 динара , 

- на подручју пете зоне           - 35 динара, 

- на подручју шесте зоне         - 30 динара, 
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- на подручју седме зоне         - 20 динара. 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Такса из овог тарифног броја  плаћа се за свако фактичко заузимање и коришћење јавних површина , без обзира да ли је 

корисник простора, односно обвезник таксе прибавио за то потребно одобрење. 

2. Таксу по овом тарифном броју утврђује, контролише и наплаћује Општинска управа , Одсек за финансије – Служба локалне 

пореске администрације, а на основу решења Општинске управе. 

3. Зоне  у редном броју 5  ове тарифе одређене су према  Програму постављања привремених објеката . 

4. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број  840- 741531843- 77   97 позив на број 90 -035 . 

Taрифни брoj 4. 

 За  коришћење рекламних паноа , укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају  општини                   ( коловози,  тротоари,  зелене површине, бандере и сл. ) плаћа се 40 динара  дневно по 

м2. 

 

 НАПОМЕНА: 

 

1. Таксу по овом тарифном броју наплаћује  се сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење простора на јавним 

површинама. 

2. Такса по овом тарифном броје не плаћа се за огласе и рекламе у хуманитарне сврхе и области спорта и рекреације. 

3. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број  840-716111843-35   97  позив на број 90- 035 . 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-121/2012-01 од 13.децембра 2012.године 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК 
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                                                                                          Скупштине општине, 

Милоје  Рајовић 
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 На  основу  члана 10.Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 7/2008 ), Скупштина општине 

Чајетина, на седници одржаној  13. децембра 2012. године,  донела  је 

 

 

 ОДЛУКУ О  

 ПОДИЗАЊУ БИСТЕ МАЈОРУ ГОРАНУ САВИЋУ  

 

 
Члан 1. 

 

 

 Мајору Горану Савићу из Чајетине подиже се биста  у Чајетини, у  парку  између зграде општине и Дома културе . 

 

 

Члан 2. 

 

 

 Средства за подизање бисте мајору Горану Савићу  обезбедиће се у буџету општине Чајетина. 

 

 

Члан 3. 

 

 О спровођењу ове одлуке и одржавању бисте  стараће се Општинска управа Чајетина. 

 

 

Члан 4. 
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 Ова одлука биће  објављена  у  ''Службеном листу општине Чајетина''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-120/2012-01 од 13.децембра 2012.године 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

       Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 

 

 

 

                   4 
 

Број:463-56/2012-02   

 

 Поступајући по предлогу Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини , а на основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010 - одлука УС и 24/2011- у даљем тексту: Закон), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 

("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', 

бр.7/2008),Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној  13.децембра 2012. године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

        1. D.O.O.'' MAYUR''СУБОТИЦА-ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ул 

Едвина Здовца број 4, ОТУЂУЈЕ СЕ  грађевинско земљиште у јавној својини  након спроведеног поступка прикупљања понуда 

јавним огласом,   и то: 

 - кат.парцела број 4577/ 486  КО Чајетина , у површини од 513  м2 , за накнаду од 12.521.000,00  динара( 

дванаесемилионапетстодвадесетједнахиљададинара).                    

 2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта између Општине Чајетина и Д.О.О. ''МАYUR'' 

Суботица   , чијем закључењу је то лице дужно да приступи у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је 
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одустало од захтева да му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити.    

 3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава сеу Суду, а трошкови овере падају на терет Д.О.О. ''МАYUR'' Суботица –

Предузеће за производњу и промет грађевинског материјала . 

 4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта, по спроведеном поступку   отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини,  доставила је предлог број 418-250 /12-05 од 29.новембра  2012. године , за отуђење грађевинског земљишта ради изградње 

објекта у насељеном месту Златибор . 

          Поступајући по поднетом предлогу , утврђено је следеће: 

 - да је на основу одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-100/2012-01 од 11.октобра 2012.године Општина Чајетина 

расписала јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу ''  Вечерње Новости ''  и исти је објављен 23.октобра  2012.године. 

 - да је наведена кат.парцела била предмет јавног огласа и да је почетна цена за отуђење била 10.013.247,00 динара, 

 - да је након спроведеног јавног огласа Комисија за давање земљишта у закуп утврдила да је најповољнији  понуђач за ово 

земљиште Д.О.О.'''МАYUR'' Суботица –Предузеће за производњу и промет грађевинског материјала, па је предложила Скупштини 

општине да му се исто земљиште отуђи за понуђену накнаду од 12.521.000,00 динара. 

Према члану 96.ст.6. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп лицу које понуди највећу 

цену или највиши износ закупнине за то земљиште ,  о чему се, по члану 97. у року од 30 дана од дана коначности решења којим се 

грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп, закључује уговор између јединице локалне самоуправе и лица коме се земљиште 

отуђује или даје у закуп.  

 

 Имајући у виду напред изнето, одлучено је као у изреци решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном 

суду у Београду у року од 3о дана од дана достављања овог решења. 

 

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  
    Број: 463-56/2012-02 од 13. децембра 2012.године. 

 

 

    

                ПРЕДСЕДНИК 

                   Скупштине општине,  
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                Милоје Рајовић 
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Број: 463-51/2012-02 

 

На основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - 

одлука УС и 24/2011 - у даљем тексту: Закон), члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист 

општине Чајетина“, бр.7/10) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/08), поступајући по 

захтеву Пера Дубочанина из Београда, ул. Кондина 9, поднетог преко пуномоћника Николе Ј. Церовца, адвоката из Ужица, ул. 

Сланушка 13, ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 13. децембра  

2012. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Перу Дубочанину из Београда, ул, Кондина 9, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, 

ради исправке граница суседних катастарских парцела у КО Чајетина, и то: 

- кат.парцела број 4477/9, у површини од 260 м2,за укупан износ накнаде од 5.074.940,оо динара (словима:пет милиона 

седамдесет четири хиљаде деветстотина четрдесет хиљада динара).  

2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта између општине Чајетина и овде подносиоца 

захтева, чијем закључењу је подносиоц дужан да приступи у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је 

одустао од захтева да му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере падају на терет овде подносиоца захтева. 

4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Именовани се обратио Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци 

овог решења, ради исправке граница суседних катастарских парцела.  

У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће: 

- да је подносиоц захтева власник грађевинског земљишта означеног као катастарска парцела број 4477/7 КО Чајетина, 

површине 395 м2 и објекта на тој парцели, 

- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној својини, означеног као катастарска парцела број 

4477/1 КО Чајетина,  



'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2012 од 14.децембра 2012 . године 

 

- да је пројектом препарцелације кат.парцела број 4477/7 и 4477/1, обе КО Чајетина, потврђеним од стране Општинске управе 

Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање под бројем 350-00098/12 од 28.8.2012.године, а урађеним у складу са Планом 

генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – I фаза Тржни центар Златибор 

(„Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012), образована једна грађевинска парцела,  

- да се на захтев именованог лица врши исправка границе његове постојеће парцеле 

 

припајањем дела од кат.парцеле број 4477/1 у јавној својини, сада означен као кат.парцела број 4477/9, у површини од 260 м2, чиме се 

формира катастарска парцела која испуњава услове грађевинске парцеле по основу пројекта препарцелације, 

- да је тржишна вредност грађевинског земљишта које је предмет отуђења по овом решењу утврђена на основу прибављеног 

извештаја од Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број 4130-58/2012 од 24.10.2012.године, према ком је то земљиште процењено да 

вреди 19.519,00 динара по метру квадратном, што за укупну површину грађевинског земљишта која се отуђује, од 260 м2, накнада 

износи 5.074.940,оо динара. 

Према члану 68.ст.6.Закона, потврђени пројекат препарцелације представља основ за отуђење или давање грађевинског 

земљишта у закуп непосредном погодбом и закључење уговора из члана 97. Закона, па је у вези са тим, а на основу члана 96.ст.9.т.3. 

Закона, одлучено као у диспозитиву овог решења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-51/2012-02 од 13. децембра 2012.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине,  

Милоје Рајовић 
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Број: 463-52/2012-02 

 

На основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - 

одлука УС и 24/2011 - у даљем тексту: Закон), члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист 

општине Чајетина“, бр.7/10) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/08), поступајући по 

захтеву Стевана Каменковића из Београда, Булевар Деспота Стефана 64а, поднетог преко пуномоћника Желимира Џамбића, адвоката 

из Чајетине, Светог Саве 11, ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, Скупштина општине Чајетина, на седници 

одржаној 13.децембра 2012. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Стевану Каменковићу из Београда, Булевар Деспота Стефана 64а,, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини 

непосредном погодбом, ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на Тржном центру Златибора, у КО 

Чајетина, и то: 

- катастарска парцела број 4615/126, у површини од 69 м2, 
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за укупан износ накнаде од 2.047.644,оо динара (словима: два милиона четрдесет седам хиљада шестотина четрдесет четири динара). 

2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта чијем је закључењу са општином Чајетина 

подносиоц захтева дужан да приступи у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од захтева да 

му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере падају на терет овде подносиоца захтева. 

4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Именовани се обратио Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци 

овог решења, непосредном погодбом, а ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на том земљишту. 

У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће: 

- да је подносиоц сукорисник грађевинског земљишта означеног као кат.парцела број 4615/19 КО Чајетина са делом поседа од 

1/3, чија је површина 58 м2 и власник дела пословног објекта на тој парцели, на Тржном центру Затибор, а Нада Милошевић из 

Чајетине има сукориснички део поседа од 2/3 на том земљишту и право својине на остатку пословног објекта, 

- да је део објекта изграђен изван граница своје постојеће катастарске парцеле захватајући део суседне кат.парцеле број 4615/2 

КО Чајетина, у својини општине Чајетина, 

- да је из акта Општинске управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање, број 351-01645/10 од 27. марта 

2012.године утврђено да постоји могућност легализације наведеног бесправног објекта, те да је за потребе тог поступка неопходно да 

се уради пројекат препарцелације и формира грађевинска парцела у чији састав би ушло и грађевинско земљиште у јавној својини 

захваћено бесправно саграђеним објектом, 

- да је у складу са условима из члана 68 Закона о планирању и изградњи и Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор 

(„Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012) урађен пројекат препарцелације кат.парцела број 4615/19 и 4615/2 обе КО Чајетина, потврђен 

од Општинске управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање, број 351-01645/10 од 28. августа 2012.године, по ком је 

извршена деоба постојеће сукорисничке катастарске парцеле број 4615/19 и формиране су две посебне катастарске парцеле које 

испуњавају услове грађевинских парцела, па у састав грађевинске парцеле сукорисника Наде Милошевић сада улазе кат.парцеле број 

4615/19 у површини од 39 м2, 4615/127 у површини од 11 м2 и 4615/128 у површини од 51 м2, док у састав нофофомриране 

грађевинске парцеле овде подносиоца захтева улазе кат.парцеле број 4615/125 у површини од 19 м2, настала од првобитне 

сукорисничке кат.парцеле број 4615/19 и 4615/126 у површини од 69 м2, настала од кат.парцеле број 4615/2, у јавној својини,  

- да је тржишна вредност грађевинског земљишта које је предмет овог решења утврђена на основу процене прибављене од 

стране Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број 4130-52-2012 од 25.10.2012.године, у износу од 29.676,оо динара по 1 м2, односно 

за укупно отуђену површину земљишта од 69 м2 износ је 2.047.644,оо динара. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да се подносиоцу захтева Стевану Каменковићу, као 

власнику бесправно саграђеног дела објекта за који постоји могућност легализације, отуђи наведено грађевинско земљиште у јавној 
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својини непосредном погодбом ради прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом 96.ст.9.т.2. Закона, у вези чега је дужан да са 

општином закључи одговарајући уговор у смислу члана 97.ст.7. тог закона. 

Са свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Број: 463-52/2012-02 од 13.децембра 2012.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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Број: 463-54/2012-02 

 

На основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - 

одлука УС и 24/2011 - у даљем тексту: Закон), члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист 

општине Чајетина“, бр.7/10) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/08), поступајући по 

захтеву Остоје Јањића из Ужица, ул. Београдска 38, ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, Скупштина општине 

Чајетина, на седници одржаној 13. децембра  2012. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Остоји Јањићу из Ужица, ул. Београдска 38, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, 

ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на Тржном центру Златибора, у КО Чајетина, и то: 

- катастарска парцела број 4615/130, у површини од 134 м2, од чега је површина земљишта под зградом 123 м2 а осталог 

вештачки створеног неплодног земљишта 11 м2,уз накнаду у износу од 3.976.584,оо динара (словима: три милиона деветстотина 

седамдесет шест хиљада петстотина осамдесет четири динара. 

2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта чијем је закључењу са општином Чајетина 

подносиоц захтева дужан да приступи у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од захтева да 

му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере падају на терет овде подносиоца захтева. 

4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Именовани се обратио Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци 

овог решења, непосредном погодбом, а ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на том земљишту. 

У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће: 

- да је подносиоц корисник грађевинског земљишта означеног као кат.парцела број 4607/6 КО Чајетина, површине 31 м2, на 

којој парцели поседује пословни објекат у својини, на Тржном центру Затибор, 

- да је део овог објекта изграђен изван граница своје постојеће катастарске парцеле захватајући део суседне кат.парцеле број 

4615/2 КО Чајетина, у својини општине Чајетина, 
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- да је из акта Општинске управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање, број 351-403/2010-03 од 

29.11.2012.године утврђено да постоји могућност легализације наведеног бесправног објекта у власништву именованог лица, те да је за 

потребе тог поступка неопходно да се формира једна грађевинска парцела, у чији састав би осим постојеће кат.парцеле број 4607/6 КО 

Чајетина, чији је подносилац захтева корисник, ушло и грађевинско земљиште у јавној својини захваћено бесправно саграђеним 

објектом, 

- да је у складу са условима из члана 68. Закона о планирању и изградњи и Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор 

(„Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012) урађен пројекат препарцелације кат.парцела број 4607/5, корисника Драгослава Пантовића, 

4607/6, корисника Остоје Јањића и 4615/2, у јавној својини власника општине Чајетина, све КО Чајетина, потврђен од Општинске 

управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање, број 351-01769/10 од 27. 6. 2012. године, по ком је у овом случају по 

поднетом захтеву формирана катастарска парцела која испуњава услове грађевинске парцеле, тако што је постојећој парцели 

подносиоца захтева припојена привремено означена кат.парцела број 4615/130, у површини од 134 м2, настала од кат.парцеле број 

4615/2 у јавној својини,  

- да је тржишна вредност грађевинског земљишта које је предмет овог решења утврђена на основу процене прибављене од 

стране Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број 41302-1/00063-2012 од 29.11.2012.године, у износу од 29.676,оо динара по 1 м2, 

односно за укупно отуђену површину земљишта од 134 м2 накнада износи 3.976.584,оо динара. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да се подносиоцу захтева Остоји Јањићу, као власнику 

бесправно саграђеног објекта за који постоји могућност легализације, отуђи наведено грађевинско земљиште у јавној својини 

непосредном погодбом ради прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом 96. ст. 9. т. 2. Закона, у вези чега је дужан да са 

општином закључи одговарајући уговор у смислу члана 97. ст. 7. тог закона. 

Са свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-54/2012-02 од  13.децембра 2012.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

                                                                                                      Милоје Рајовић 
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Број: 463-55/2012-02 

 

На основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - 

одлука УС и 24/2011 - у даљем тексту: Закон), члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист 

општине Чајетина“, бр.7/10) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/08), поступајући по 

захтеву Драгослава Пантовића из Ужица, ул. Градска 15, ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, Скупштина општине 

Чајетина, на седници одржаној  13. децембра 2012. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Драгославу Пантовићу из Ужица, ул. Градска 15, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном 

погодбом, ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на Тржном центру Златибора, у КО Чајетина, и то: 
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- катастарска парцела број 4615/129, у површини од 64 м2, од чега је површина земљишта под зградом 55 м2 а осталог вештачки 

створеног неплодног земљишта 9 м2 и 

- катастарска парцела број 4615/131, у површини од 25 м2, од чега је површина земљишта под зградом 23 м2 а осталог вештачки 

створеног неплодног земљишта 2 м2, 

за укупан износ накнаде од 2.641.164,оо динара (словима: два милиона шесто четрдесет једна хиљада сто шездесет четири динара).  

2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта чијем је закључењу са општином Чајетина 

подносиоц захтева дужан да приступи у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од захтева да 

му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере падају на терет овде подносиоца захтева. 

4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Именовани се обратио Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци 

овог решења, непосредном погодбом, а ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на том земљишту. 

У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће: 

 да је подносиоц корисник грађевинског земљишта означеног као кат.парцела број 4607/5 КО Чајетина, површине 49 м2, на којој 

парцели поседује пословни објекат у својини, на Тржном центру Затибор, 

- да је део овог објекта изграђен изван граница своје постојеће катастарске парцеле захватајући део суседне кат.парцеле број 

4615/2 КО Чајетина, у својини општине Чајетина, 

- да је из акта Општинске управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање, број 351-1769/2010-03 од 

29.11.2012.године утврђено да постоји могућност легализације наведеног бесправног објекта у власништву именованог лица, те да је за 

потребе тог поступка неопходно да се формира једна грађевинска парцела, у чији састав би осим постојеће кат.парцеле број 4607/5 КО 

Чајетина, чији је подносилац захтева корисник, ушло и грађевинско земљиште у јавној својини захваћено бесправно саграђеним 

објектом, 

- да је у складу са условима из члана 68. Закона о планирању и изградњи и Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор 

(„Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012) урађен пројекат препарцелације кат.парцела број 4607/5, корисника Драгослава Пантовића, 

4607/6, корисника Остоје Јањића и 4615/2, у јавној својини власника општине Чајетина, све КО Чајетина, потврђен од Општинске 

управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање, број 351-01769/10 од 27. 6. 2012. године, по ком је у овом случају по 

поднетом захтеву формирана катастарска парцела која испуњава услове грађевинске парцеле, тако што су постојећој парцели 

подносиоца захтева припојене привремено означене кат.парцеле број 4615/129 и 4615/131, укупне површине 89 м2, настале од 

кат.парцеле број 4615/2 у јавној својини,  
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 да је тржишна вредност грађевинског земљишта које је предмет овог решења утврђена на основу процене прибављене од стране 

Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број 41302-1/00062-2012 од 29.11.2012.године, у износу од 29.676,оо динара по 1 м2, па за 

укупно отуђену површину земљишта од 89 м2 накнада износи 2.641.164,оо динара. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, испунили су се услови да се подносиоцу захтева Драгославу Пантовићу, као 

власнику бесправно саграђеног објекта за који постоји могућност легализације, отуђи наведено грађевинско земљиште у јавној својини 

непосредном погодбом ради прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом 96. ст. 9. т. 2. Закона, у вези чега је дужан да са 

општином закључи одговарајући уговор у смислу члана 97. ст. 7. тог закона. 

Са свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-55/2012-02 од 13.децембра 2012.године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

Милоје  Рајовић 
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Број:463-413/98-02 

 

На основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - 

одлука УС и 24/2011 - у даљем тексту: Закон) , члана 104. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/08) ,  

члана 11 .ст.1 . Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ('' Сл.лист општине Чајетина'' , бр.7/10) , а у вези члана 

255.став 4. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001 '' и  '' Службени гласник РС'', број 30/2010) 

,  решавајући по захтеву Милана Радибратовића из Ужица ул. Ужичке Републике број 2, ради измене решења о давању на коришћење 

грађевинског земљишта у државној својини, Скупштина општине Чајетина , на седници одржаној  13. децембра 2012.године , доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I1.Mилану Радибратовићу из Ужица ул. Ужичке Републике број 2 , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско  земљиште у јавној својини ради 

изградње зграде за одмор и опоравак и то:  

- кат .парцела  број 4577/579  КО  Чајетина ,  у површини од 973 м2 , за износ накнаде од 5.562.915,00 динара 

(словима:петмилионапетстошездеседвехиљадедеветстопетнаестдинара ). 

 

2. Именованом се описано грађевинско земљиште из тачке 1.овог решења отуђује уместо кат.парцеле број 4577/560 КО Чајетина , 

у површини од 688 м2, додељене му на коришћење решењем Скупштине општине Чајетина , број 463-413/98-02 од 

28.12.1998.године, ради  изградње  зграде за одмор и опоравак. 

3. Уколико се у поступку прибављања одговарајућих аката везаних за изградњу објекта на наведеном грађевинском земљишту 

испостави да је неопходно да се уклони постојећи далековод преко означене кат.парцеле , именовани ће  далековод изместити о 

свом трошку , у свему према техничким условима јавног предузећа које управља односном мрежом . У супротном, ако 

далековод остаје и не измешта се из било ког разлога, па се евентуално због тога умањи коефицијент градње и заузетост парцеле  

по планском документу, општина Чајетина нема обавезу да због те околности  умањи накнаду за отуђено грађевинско земљиште 

из тачке 1. овог решења, нити именовани може у том правцу имати било каквих потраживања од општине. 

4. На основу овог решења закључиће се  уговор између именованог и општине Чајетина , у року од 30 дана од коначности решења, 

а уколико именовани не  приступи и уговор не закључи у том року, сматраће се да је одустао од захтева да му се ово земљиште 

отуђи и решење ће се  поништити. 
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5. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере падају на терет именованог, овде подносиоца 

захтева. 

6. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина . 

7. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

II   Oвим решењем  замењује се правоснажно решење Скупштине општине Чајетина, број 463-413/98-02 од 5.априла 2007.године. 

 

 

О б р а з  л о ж е њ е 

 
 

Решењем Скупштине општине Чајетина  број 463-413/98-02 од 28.12. 1998.године, Милану Радибратовићу , као најповољнијем 

понуђачу ,по расписаном јавном огласу , дато је на коришћење  неизграђено грађевинско земљишта у насељеном месту Златибор, део 

''Обудовица '' , ради изградње зграде за одмор и опоравак и то кат. парцела број 4577/ 560 КО Чајетина, у површини од 688 м2. Због 

немогућности  да дато му грађевинско земљиште приведе својој намени и изгради  објекат , а са разлога што додељену му кат.парцелу 

4577/560 пресеца главни цевовод Ø 600 , затим кабал далековода високог  напона и канализациони вод,  па је практично  на терену 

немогуће било изградити уобичајени објекат , нормалне величине , а постоји и проблем везан за прилаз додељеној парцели 

именованом, око чега је вођен и судски спор,  на захтев именованог Скупштина општина Чајетина је решењем број 463-413/98-02 од 

5.априла 2007.године , изменила решење од 28.децембра 1998.године.  

 Измењеним решењем, именованом је уместо кат.парцеле број 4577/560 , дата кат.парцела број 4577/579  површине 973 м2, с тим 

да о свом трошку измести постојећи далековод   ДВ 10 КВ Златибор-Рибница који пролази преко средине те кат.парцеле , у свему 

према техничким условима јавног предузећа које управља односном мрежом, с тим што ће  му се ти трошкови урачунати и одбити  

приликом обрачуна накнаде коју има платити на име разлике у површини кат.парцела 4577/560 и 4577/579  КО Чајетина, а ако би 

трошкови изнели опреко те висине накнаде, разлику ће именовани сам сносити. По том решењу међусобни односи између именованог 

и општине су имали да се регулишу закључењем анекса  уговора у року од 30 дана од дана доношења  решења као коначног , а 

пропуштањем тог рока сматрало би се да је именовани одустао од захтева да му се кат.парцела 4577/579 додели на коришћење и 

решење би се поништило. 

 Именовани није успео да са јавним предузећем које се бави дистрибуцијом електричне енергије постигне споразум и добије 

услове о измештању далековода преко парцеле која му је дата на коришћење, па се обратио општинском органу са предлогом да се 

закључи уговор по ком би платио разлику површине грађевинског земљишта између  688 м2 ( по првом  решењу) и 983 м2 ( по другом 

решењу) , по тржишној цени грађевинског земљишта, без урачунавања трошкова за измештање далековода који не може изместити без 

услова јавног предузећа , као и да му се  кат.парцела  4577/579 , уместо на коришћење отуђи у својину. 

 По том предлогу Скупштина општине Чајетина је донела  закључак број 02-108/2012-01 од 29.октобра 2012.године да 

именованом продужава рок за закључење анекса уговора за 30 дана од дана доношења закључка, да му се кат.парцела број 4577/579 
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отуђи, уместо давања на коришћење , а висина накнаде одреди у складу са тржишном ценом грађевинског земљишта на дан закључења 

анекса уговора. 

 У спровођењу наведеног закључка Скупштине општине Чајетина, прибављена је процена тржишне вредности предметног 

грађевинског земљишта  од пореског органа у Чајетини, а која , према извештају тог органа број 41302-20/2012 од 4.децембра 

2012.године износи 19.519,00 динара по 1 м2. Из тога произилази да би именовани био у обавези да општини плати накнаду у износу 

од  5.562.915,00 динара , за  разлику површина  кат.парцеле 4577/560 ( 688 м2 ) и кат .парцеле 4577/579 ( 973 м2 ) , невезано од 

околности да ли ће се постојећи далековод преко кат.парцеле 4577/579 изместити или остати да постоји  , да ли у употреби или не. 

Именовани пристаје да му се то 

 

 

 

земљиште отуђи такво какво је и преда у посед без икаквих потраживања од општине око тога , па и у случају евентуалног  умањења 

коефицијента изградње и заузетости те  парцеле према планском документу , ако се далековод не би изместио. 

 Орган  је становишта да постоје услови по члану 255.  Закона о општем управном поступку да се измени правоснажно решење 

број 463-413/98-02 од 5. априла 2007.године и предметно грађевинско земљиште се именованом отуђи у својину у складу са чланом 

96.Закона о планирању и изградњи , јер решење са атрибутом  давања  грађевинског земљишта на коришћење не може да води у  

правцу добијања локацијске и грађевинске дозволе за изградњу објекта по  одредбама овог закона , а у том случају, ако би именовани 

одустао од захтева да му се да друго земљиште,  општина би имала обавезу да му  врати  уплаћени износ накнаде са каматом који је 

уплатио на јавном огласу као најповољнији понуђач за кат.парцелу број 4577/560 КО Чајетина. 

 Код таквог стања ствари где је странка, која је на основу решења број 463-413/98-02 од 5.априла 2007.године стекла право на 

одређеној непокретности , пристала  на измену решења о томе  , а да се тиме уједно не вређа право трећег лица , применом наведеног 

члана 255. Закона о општем управном поступку и члана 96. Закона о планирању и изградњи  , одлучено је као у диспозитиву овог  

решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном 

суду у Београду у року од 3о дана од дана достављања овог решења. 

 

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  
   Број: 463-413/98-02 од 13.децембра 2012.године 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

             Скупштине општине,  
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    Милоје Рајовић 
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  Број: 464-6/2011-02  

 

На основу члана 27.ст.10 Закона о јавној својини ( '' Службени гласник РС'' , број 72/2011) и члан 40.ст.7. Статута општине 

Чајетина ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници од 13.децембра  2012.године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 
1. Општина Чајетина, за потребе Месне заједнице Рожанство, ПРИХВАТА на коришћење непокретност у државној својини у 

власништву Републике Србије, од корисника Основне школе "Саво Јовановић Сирогојно", Сирогојно, и то стару школску зграду на 

кат.парцели број 1256/5 КО Рожанство, површине земљишта под зградом 276 м2, на пњериод коришћења од 50 година , без накнаде. 
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2. Након доношења одлуке Владе Републике Србије  о располагању ове непокретности , између Републике Србије и општине 

Чајетина ће се закључити одговарајући уговор о давању на коришћење непокретност из тачке 1. ове одлуке.  

 3. Овлашћује се председник општине Чајетина, Милан Стаматовић да у име општине Чајетина закључи уговор из тачке 2.ове 

одлуке. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У Рожанству је у ранијем периоду подигнута зграда школе, која се изградњом нове зграде, у којој се сада одвија школска 

делатност, више не користи и због неадекватног одржавања је почела да се урушава и постоји опасност да се потпуно сруши, ако се не 

би реновирала. Ова стара школска зграда се налази на кат.парцели број 1256/5 КО Рожанство, чија је укупна површина 2.449 м2, а 

површина земљишта под самом зградом је 276 м2. Описана непокретност је у државној својини, уписана са правом коришћења на 

Основну школу "Саво Јовановић Сирогојно", Сирогојно. 

Месна заједница Рожанство је заинтересована да ову стару зграду школе уреди за своје потребе и да у њој организује привредну 

делатност, упослили би се млади из тог места и унеколико се створили услови за њихов останак на селу, па би тако и сама школа 

продужила са својим радом. 

У складу са тада важећим Законом о средствима у својини Републике Србије, Месна заједница Рожанство је захтевом тражила 

да јој се пренесе ова зграда на коришћење на период у трајању од 50 година, у ком правцу је Скупштина општине Чајетина донела 

одлуку под бројем 463-6/2011-02 од 28. априла 2011. године, да општина Чајетин, за потребе месне заједнице прихвата на коришћење 

наведену непокретност, без накнаде. Одлука би произвела правно дејство након добијања сагласности Републичке дирекције за 

имовину Републике Србије.  

Школа се у поступку обратила захтевом поменутој дирекцији, која је актом о4 број: 464-657/2011 од 24. фебруара 2012. године 

обавестила школу да је по овом правном послу потребно да се дирекцији обрати новим захтевом, у складу са одредбама Закона о јавној 

својини, који је у међувремену ступио на снагу, а који прописује да се сви поступци по основу члана 8, 8а и 8б Закона о средствима у 

својини Републике Србије обустављају, дакле, па и овај започети. У циљу даљег вођења поступка, школи је наложено да уз своју 

одлуку достави и одлуку надлежног органа општине Чајетина, којом се прихвата давање на коришћење предметне непокретности, на 

начин и под условима који су прецизирани у одлуци Школског одбора Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ из Сирогојна. 

У вези са наведеним актом дирекције, Школски одбор Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно је донео одлуку 

под бројем 54-12/4 од 28. фебруара 2012. године, којом је предложио Влади Републике да у смислу члана 27. став 2. Закона о јавној 

својини донесе одлуку о давању на коришћење старе школске зграде у селу Рожанство, на кат.парцели 1256/5 КО Рожанство, површине 

276 м2, општини Чајетина за потребе Месне заједнице Рожанство, без накнаде на период од 50 година. 

Месна заједница је остала при свом поднетом захтеву и сагласна је са преносом права коришћења у складу са донетом одлуком 

Школског одбора.  

Према одредби члана 26. ст. 2. Закона о јавној својини, ствари у јавној својини могу се, у смислу става 1. овог члана , дати на 

коришћење (са накнадом или без накнаде), или у закуп другом носиоцу јавне својине, где се ради о виду располагања стварима у јавној 
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својини. У наредном члану 27. је прописано да о прибављању ствари и располагању стварима у својини Републике Србије, под 

условима прописаним законом, одлучује Влада, ако законом није другачије одређено, а да о прибављању ствари и располагању 

стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

У том правцу, Скупштина општине Чајетина налази да су оправдани разлози за овај пренос права на непокретности и да је то у 

свему у складу са интересима које по овом питању имају и општина и месна заједница, а самим тим је и у општем интересу да се 

непокретности, као добра од општег интереса, одржавају и чувају од даљег пропадања. 

Након што Влада одлучи по захтеву за овај пренос следи закључивање уговора између носиоца јавне својине Републике Србије 

и општине Чајетина на начин прописан у члану 36. Закона о јавној својини. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 464-6/2012-02 од 13.децембра 2012. године 

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Милоје Рајовић  
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Наоснову члана 27. ст. 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", бр. 72/201), и члана 40. ст. 7. Статута општине Чајетина 

("Службени лист општине Чајетина", бр.7/08), а по захтеву Бранислава Кутлешића из Јабланице-Кобиља Глава, Скупштина општине 

Чајетина, на седници од 13.децембра 2012. године, донела је 

О Д Л У К У 

1. ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину, у корист општине Чајетина, без накнаде-једностраном изјавом воље, непокретност означена 

као кат.парцела број 102/243 КО Јабланица, по култури пашњак 8. класе, површине 0,17,53 ха, на зв. месту Питомине“, на Кобиљој 

Глави, од власника непокретности Бранислава Кутлешића из Јабланице-Кобиља Глава. 

2. Поводом ове одлуке, између Бранислава Кутлешића и општине Чајетина закључиће се уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину, чијем закључењу је именовани дужан да приступи у року од 30 дана након ступања на снагу одлуке. У противном, 

сматраће се да је одустао од отуђења наведене непокретности општини. 

3. Овлашћује се председник општине Чајетина, Милан Стаматовић да у име општине Чајетина закључи уговор из тачке 2. ове 

одлуке. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине Чајетина ''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Бранислав В. Кутлешић из Јабланице је поднеском од 11.09.2012. године захтевао да му се експроприше, односно изузме у 

одговарајућем поступку и преда општини Чајетина на коришћење и одржавање, без накнаде, непокретност означена као кат.парцела 

број 102/243 КО Јабланица, по култури пашњак 8. класе, површине 0,17,53 ха, на зв. месту ''Питомине“, на Кобиљој Глави, наводећи да 

ова парцела на терену представља део пута дужине око 160 м, који води од куће браће Кутлешић ка путу за Чавловац и Рзав. 

Према члану 29. ст. 3. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011- даље: Закон), непокретне ствари се могу 

прибављати у јавну својину бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), као и експропријацијом на 

основу посебног закона. 
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У конкретном случају, захтевом се тражи експропријација непокретности, али за то нису испуњени услови по прописима о 

екепропријацији, пре свега што за изградњу овог пута није утврђен јавни интерес од стране Владе, односно такав поступак није ни 

покренут од општине. 

 

Овде власник нуди општини своју непокретност без накнаде, па се тај случај може подвести под вид прибављања непокретне 

ствари у јавну својину једностраном изјавомвоље у смислу поменутог законског члана 29.  

Општина је сагласна да описану непокретност прибави у јавну својину бестеретним правним послом и да у складу са одредбама 

Закона о томе са власником непокретности закључи одговарајући уговор, чиме би се стекли услови и за упис права јавне својине у 

корист општине као новог власника непокретности. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 465-30/2012-02 од 13.децембра  2012. године 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

       Скуппштине општине, 

 

        Милоје Рајовић 
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На основу члана 19.Статута општине Чајетина ( ''Службени  лист општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина 

, на седници одржаној 13.децембра 2012.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I 
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 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Оперативни план од поплава за подручје општине Чајетина  за 2013.годину урађен од стране 

Општинске управе Чајетина. 

 

 

II 
 

 

 Саставни део овог решења је Оперативни план од поплава за подручје општине Чајетина за 2013.годину. 

 

III 

 
 Решење доставити:  Општинској  управи,  Штабу за ванредне ситуације  и архиви Скупштине општине. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-119/2012-01 од 13.децембра 2012.године 

 

         

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Скупштине општине, 

       Милоје Рајовић 
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На основу члана 100. ст. 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 

- др. Закон и 43/2011 – одлука УС), члана 7. став 1. Одлуке о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чајетина 

(„Службени лист општине Чајетина“ бр. 8/11), члана 40. став 7. Статута општине Чајетина („Службени лист Општине 

Чајетина“број7/2008) и сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије бр. 401-00-

965/2011-01, Скупштина  општине Чајетина на седници одржаној 13. децембра   2012. године, усвојила  је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

 
У Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист општине Чајетина“ бр. 3/2012) врше 

се следеће измене и допуне: 

 

- У тачки 2.   

„За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од 2.550.000,00 динара и то: 

- Накнада за загађивање животне средине............................................... 1.250.000,00 дин. 

- Неискоришћења средства из предходних година..................................1.300.000,00 дин.“, мењају се износи и тачка 2. сада гласи: 

„За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од 3.670.000,00 динара и то: 

- Накнада за загађивање животне средине................................................ 1.400.000,00 дин. 

- Неискоришћења средства из предходних година..................................2.270.000,00 дин. 

 

- У тачки 4. 

„424 - Специјализоване услуге у износу од750.000,00 дин“, 

мења се износ и сада гласи: 

„424 - Специјализоване услуге у износу од 980.000,00 дин“. 

 

„а) Систематско мерење буке на територији општине Чајетина................ 300.000,00 дин. 
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Систематска мерења нивоа комуналне буке врши се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (“Сл. гласник РС“, бр. 

36/2009 и 88/2010), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2010) 

и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини (“Сл. гласник РС“, бр. 75/2010). Мерењима ће бити обухваћене свих шест акустичних зона на територији 

општине Чајетина.“,  

брише се и додаје се нова: 

„а) Систематско праћење полена на територији општине Чајетина...515.000,00 дин. 

 Општина Чајетина и Агенција за заштиту животне средине потписали су 21.02.2012. године споразум о стручној 

сарадњи. Предмет споразума је постављање и коришћење уређаја за мерење и детекцију алергеног полена у ваздуху, а у циљу 

ширења континуираног праћења полена на територији Републике Србије. Такође, према споразуму, општина Чајетина је у 

обавези да омогући континуирана мерења у наредних 10 година.„ 

„б) Систематско праћење квалитета земљишта на територији општине 

Чајетина..........................................................................................................450.000,00 дин.“, 

мења се износ и сада гласи: 

„б) Систематско праћење квалитета земљишта на територији општине 

Чајетина........................................................................................................ 465.000,00 дин.“ 

 

„423 - Услуге по уговору у износу од1.620.000,00 дин:“ 

мења се износ и сада гласи: 

„423 - Услуге по уговору у износу од 2.600.000,00 дин:“ 

 

„б) Локални еколошки акциони план општине Чајетина.......................... 650.000,00 дин.“ 

мења се износ и сада гласи: 

„б) Локални еколошки акциони план општине Чајетина.................. 735.000,00 дин.“ 

 

„в) Информисање и објављивање података о стању и  квалитету животне 

средине........................................................................................................... 100.000,00 дин.“, 

брише се и додаје се нова: 

„в) Израда студије процене потенцијала биомасе у општини Чајетина са идејним пројектом за унапређење енергетске 

ефикасности и коришћење биомасе за грејање у једном јавном објекту................................................................. 855.000,00 дин. 

 У складу са стратешким документима Републике Србије, општина Чајетина је заинтересована за коришћење 

обновљивих извора енергије на својој територији. Биомаса је препозната као ресурс који има највећи потенцијал у односу на 

остале обновљиве изворе.“ 

„г) Средства за рад Савета за заштиту животне средине и набавка стручне литературе за потребе чланова Савета за заштиту животне 
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средине..............................100.000,00 дин.“,  

мења се износ и сада гласи: 

„г) Средства за рад Савета за заштиту животне средине и набавка стручне литературе за потребе чланова Савета за заштиту 

животне средине.............................................................................................................50.000,00 дин.“ 

 

„д) Образовне активности, едукација, штамање пропагандног материјала, промоција и јачање свести о потреби заштите животне 

средине................................... 100.000,00 дин.“ 

мења се износ и сада гласи: 

„д) Образовне активности, едукација, штамање пропагандног материјала, промоција и јачање свести о потреби заштите 

животне средине...... 290.000,00 дин.“ 

 

„481 - Дотације невладиним организацијама од180.000,00 дин.“ 

мења се износ и сада гласи: 

„481 -Дотације невладиним организацијама од 90.000,00 дин.“ 

„а) Уређење дворишта предшколских установа............................................. 90.000,00 дин. 

б) Други пројекти невладиног сектора............................................................ 90.000,00 дин. 

Ови програми ће се реализовати  на основу конкурса за удружења грађана која се баве питњима заштите животне средине и 

достављених и прихваћених предлога.“, 

брише се и додаје се нова: 

„а) Пројекти удружења грађана који се односе на заштиту животне 

средине...............................................................................................................90.000,00 дин. 

Ови пројекти ће се реализовати на основу конкурса за удружења грађана која се баве питањима заштите животне средине и 

достављених и прихваћених предлога.“ 

 

 

НАМЕНА 

Активност, назив плана, програма или пројекта 

Износ 

средстава 

у динарима 

424 -Специјализоване услуге 980.000,00 

1. Систематско праћење полена на територији 

општине Чајетина 
515.000,00 

2. Систематско праћење  квалитета земљишта на 

територији општине Чајетина 
465.000,00 

423 - Услуге по уговору 2.600.000,00 

1. Услуге чишћења дивљих депонија 300.000,00 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2012 од 14.децембра 2012 . године 

 

2. Локални еколошки акциони план општине Чајетина 735.000,00 

3. Израда студије процене потенцијала биомасе у 

општини Чајетина са идејним пројектом за 

унапређење енергетске ефикасности и коришћење 

биомасе за грејање у једном јавном објекту 

855.000,00 

4. Средства за рад Савета за заштиту животне средине 

и набавка стручне литературе за потребе чланова 

Савета за заштиту животне средине 

50.000,00 

5. Образовне активности, едукација, штамање 

пропагандног материјала, промоција и јачање свести 

о потреби заштите животне средине 

290.000,00 

6. Учешће у заједничкој реализацији пројекта „Систем 

нешкодљивог уклањања отпада животињског 

порекла у 4 општине у Србији 

370.000,00 

481 -Дотације невладиним организацијама 90.000,00 

1. Пројекти удружења грађана који се односе на 

заштиту животне средине 
90.000,00 

УКУПНО 3.670.000,00 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине општине Чајетина за 2012. 

годину садржан је у одредби члана 100. став 4. Законао заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/2009, 

36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон), којим је утврђено да се средства буџетског фонда користе се на основу утврђеног програма 

коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.  

Првобитним прогамом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне срединеопштине Чајетина за 2012. годину 

број 401-03/2012-01 од 29. марта 2012. године предвиђена су средства у износу од 2.550.000,00 динара и то: 

- Неискоришћена средства из предходних година – 1.300.000,00 динара, 

- Накнада за загађивање животне средине – 1.250.000,00 динара. 

Ребалансом буџета општине Чајетина за 2012. годину пројектована су средства буџетског фонда за заштиту животне средине у 

износу од 3.670.000,00 динара, и то: 

-    Неискоришћена средства из предходних година – 2.270.000,00 динара, 

-    Накнада за загађивање животне средине – 1.400.000,00 динара. 
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На основу  усвојеног ребаланса  предложено је да се горе наведена средства распореде на постојеће и нове активности на 

следећи начин: 

1. 424 -Специјализоване услуге у износу од 980.000,00 динара, што представља повећање од 230.000,00 динара. У оквиру ове 

линије активност „Систематско мерење буке на територије општине Чајетина“ се брише. Ова активност се не може реализовати 

ове године и самим тим може бити планирана тек за следећу годину. Додаје се као активност „Систематско праћење полена на 

територији општине Чајетина“ у износу од 515.000,00 динара. Средства предвиђена за ативност „Испитивање  квалитета 

земљишта на територији општине Чајетина“ се повећавају са 450.000,00 на 465.000,00, а све према уговору који потписан са 

Институтом за ратарство и повртарство, Нови Сад. 

2. 423 - Услуге по уговору у износу од 2.600.000,00 динара, што представља повећање од 980.000,00 динара. У оквиру ове 

линије  активност „Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине“ се брише пошто се отварање 

нове стране на сајту општине Чајетина везане за заштиту животне средине и штампање екобилтена планира тек за следећу 

годину. Такође, објављивање података на постојећој интернет страници општине Чајетина и локалној телевизији је бесплатно. 

Додаје се као активност „Израда студије процене потенцијала биомасе у општини Чајетина са идејним пројектом за унапређење 

енергетске ефикасности и коришћење биомасе за грејање у једном јавном објекту“. Средства предвиђена за ативност „Локални 

еколошки акциони план општине Чајетина“ се повећавају са 650.000,00 динара на 735.000,00 динара, а све према уговору који 

потписан са предузећем за планирање, пројектовање и екологију „Ецологица урбо доо“Крагујевац. Средства предвиђена за 

ативност „Средства за рад Савета за заштиту животне средине и набавка стручне литературе за потребе чланова Савета за 

заштиту животне средине“ се смањују са 100.000,00 динара на 50.000,00 динара. Средства предвиђена за ативност „Образовне 

активности, едукација, штамање пропагандног материјала, промоција и јачање свести о потреби заштите животне средине“ се 

повећавају са 100.000,00 динара на 290.000,00 динара, а све према уговору који потписан за реализацију стручне трибине о 

алергеном полену.  

3. Дотације невладиним организацијама у износу од 90.000,00 динара, што представља смањење од 90.000,00 динара. У 

оквиру ове линије  активност „Уређење дворишта предшколских установа“ се брише. Активност „Други пројекти невладиног 

сектора“ се мења и сада гласи „Пројекти удружења грађана који се односе на заштиту животне средине“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 401-17/2012-01 од 13.децембра  2012. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                   Скупштине општине, 
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Милоје Рајовић 

 

             14 

 
На основу члана 13.став 1. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана  40. став 1. тачка 23. 

Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина '', број 7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници 

одржаној13.децембра 2012.године ,  донела је 

 

ОДЛУКУ  О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ                                                ( БРАТИМЉЕЊУ) ОПШТИНЕ 

ЧАЈЕТИНА  СА ОПШТИНАМА ВИТИНА  И  ЗУБИН ПОТОК 
 

 

Члан  1. 

 

 

 У циљу  развијања  традиционално добрих  односа између Општине Чајетина и  Општина  Витина и Зубин Поток   и унапређења 

економске сарадње и размене искуства у области образовања, културе, спорта, екологије , управљања у локалним јавним службама,  

припреме и реализације заједничких пројеката који представљају заједнички интерес братских општина , Општина Чајетина 

успоставља сарадњу са Општинама  Витина и Зубин Поток из Аутономне Покрајине Косово и Метохија. 

 

 

Члан 2. 

 

 Сарадња са наведеним општинама успоставља се на основу потписане Повеље о намерама са општинама са Косова и Метохије , 

а на предлог  Владе Републике Србије- Канцеларије за Косово и Метохију . 

 

 

Члан 3. 

 

 

 Ова одлука ће се примењивати од дана доношења и биће објављена  у ''Службеном листу општине Чајетина''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-118/2012-01 од 13.децембра  2012.године 

 

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Скупштине општине, 

                                                                                 Милоје Рајовић 
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На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( ''Службени гласник РС'', бр. 111/09) и члана 40. тачка 9. Статута општине 

Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' ,бр. 7/08), Скупштина општине Чајетина на седници одржаној  13.децембра 2012.године, 

донела  је  

 

 

  РЕШЕЊЕ О  

ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

I 

 
 У решењу о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације , донетог од стране Скупштине општине Чајетина  

16.децембра 2010.године  под бројем 02-92/10-01,   у тачки II , врше  се следеће измене : 

 

 

  -  уместо Љубише Р. Радуловића , заменика команданта  , ИМЕНУЈЕ СЕ  Арсен    Ђурић  , заменик председника општине , 

за заменика команданта; 

  - уместо Радојка Богдановића , начелника , ИМЕНУЈЕ СЕ  Милан В. Стаматовић, радник Општинске управе, за 

начелника ; 

 - уместо др Кате Ковачић , члана, ИМЕНУЈЕ СЕ др Ненад Црнчевић, директор Специјалне болнице ''Чигота'', за члана; 

 - уместо Милице Петрић, члана ,  ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Вилотијевић , радник ЈКП'' Водовод  Златибор'', за члана. 
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II 

 
 У осталом делу решење остаје  неизмењено. 

 

III 

 

 
 Решење доставити: именованим , Општинском штабу за ванредне ситуације  и архиви Скупштине оштине. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-117/2012-01 од  13.децембра 2012.године 

 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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На основу члана  54 и  55.  Закона о основама система  образовања и васпитања (''Службени  гласник  РС'', број 72/2009  и  

52/2011 ) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине  Чајетина (''Општински службени гласник'', број 7/2008 )  Скупштина општине  

Чајетина ,  на седници одржаној  13. децембра  2012. године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ   О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ '' МИЛИВОЈЕ 

БОРОВИЋ'' МАЧКАТ 
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I 
 

 

 

У решењу Скупштине општине број 02-54/10-01  од 29. јула 2010.године, врши се измена тако што се уместо досадашњег члана 

школског одбора Основне школе ''Миливоје  Боровић''  Мачкат  , Драгислава  Ристановића  из Криве Реке  , зачлана школског 

одбора   испред савета родитеља,   ИМЕНУЈЕ  Светлана Зорзић из Горње Шљививовице . 

 

 

 

II 

 
 

Решење о разрешењу  и именовању  доставити: именованим, Основној школи ''Миливоје Боровић'' Мачкат  и архиви Скупштине 

општине. 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-116/2012-01 од 13.децембра 2012. године 

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                                Скупштине општине,  

       Милоје  Рајовић 
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На основу члана 5о. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'', број 7/2008), Скупштине општине 

Чајетина, на седници одржаној  13.децембра  2012.године , донела је  

 

 ОДЛУКУ  О 

 ОДРЕЂИВАЊУ  НАКНАДЕ  ЗА РАД ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

 
Члан 1. 

 

 Заменик председника Скупштине општине , који није на сталном раду у Скупштини општине , има право на накнаду за вршење 

функције за време трајања мандата. 

 

Члан 2. 

 

 

 Накнада се утврђује у висини од 30 % од плате председника Скупштине општине и исплаћује се месечно. 

 

Члан 3. 

 

 За време трајања мандата  заменик председника Скупштине општине  нема право на исплату накнаде коју примају одборници 

Скупштине општине . 

 

 

Члан 4. 

 

 Овом одлуком ставља се ван снаге  члан 8. Одлуке о платама лица која бира , поставља и именује Скупштина општине  Чајетина  

( ''Општински службени гласник '' , број 4/2005)  

 

Члан 5. 
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 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном листу општине Чајетина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-115/2012-01 од  13.децембра 2012.године 

 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                              Скупштине општине, 

  Милоје   Рајовић 
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На основу члана 105.став 4. Закона о туризму ( ''Службени гласник РС'' број 36/2009, 88/2012, 99/2011-  др закон  и 93/2012  ) , 

члана 104. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина '' број 7/2008 ) и  члана 4. Одлуке о боравишној такси ( 

''Општински службени гласник '' број 5/2002...3/2004 и '' Службени лист општине Чајетина'' број 1/2006... 8/2009 ) , Скупштина општине 

Чајетина, на седници одржаној 13.децембра 2012.године , донела је следећи 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 

 
ОСЛОБАЂАЈУ се обавезе плаћања боравишне таксе деца са Косова која су боравила на Златибору у објекту ''Вила Жунић'' , а у 

оквиру пројекта ''Мoje  сунце '' , хуманитарне организације  ''Сложно у невољи-СУН'' у периоду од 2-16. децембра 2012.године. 

 

 

II 
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Закључак доставити: Туристичкој организацији '' Златибор'', наведеном туристичком  објекту  и архиви СО. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 06-28-1/2012-01 од 13.децембра 2012.године 

 

 

 

       

       ПРЕДСЕДНИК 

       Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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           Број: 464-4/11-02 

 

 На основу члана 40. ст.1.т.7. у вези са чланом 15.ст.1.т.13. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', 

бр.7/08), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 13.децембра 2012. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  УКИДАЊУ СВОЈСТВА ДОБРА У ОПШТОЈ   УПОТРЕБИ НЕКАТЕГОРИСАНОМ ПУТУ НА ЗВ.МЕСТУ“ПОДГОРИЦА“ 

У КО  ШЉИВОВИЦА 

 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2012 од 14.децембра 2012 . године 

 

 

 

 1.  Некатегорисаном путу на потесу зв.“Подгорица“, означеном као кат.парцела број 3947/2, КО Шљивовица, у површини од 

0.04.75 ха и кат.парцела број 3947/8 КО Шљивовица, у површини од 0.17.61 ха, УКИДА СЕ својство пута као добра у општој употреби 

и не сматра се делом изграђеног пута који је у употреби, означеном као кат.парцела број 5097/3 КО Шљивовица. 

 2. На основу ове одлуке, по њеном ступању на снагу, у јавним књигама у којима се води евиденција о непокретностима и 

правима на њима при РГЗ-Служба за катастар непокретности Чајетина, брисаће се да су кат.парцеле број 3947/2 и 3947/8, КО 

Шљивовица, по начину коришћења и култури, некатегорисани пут. 

 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу општине Чајетина". 

   

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 Првобитним премером катастра из 1934.године, постојећи пут на терену, на зв. месту „Подгорица“ у Шљивовици, на потесу 

изнад угоститељског објекта у власништву Предрага Станића-Пега, па према фабричком комплексу Бранешко поље и даље ка Сушици, 

уписан је као Јавно добро-путеви са бројем кат.парцеле 3947/2, на општину Чајетина. Фактички се ту радило о колском путу за 

запрежни саобраћај. 

 Изградњом новог макадамског пута Сушица-Шљивовица, 1964.године, који пут сада носи ознаку кат.парцела број 5097/3 КО 

Шљивовица и уписан је на ЈП „Путеви“ Београд,  у катастарском операту је дошло и до цепања првобитно уцртаног пута, па је подељен 

на више кат.парцела, а са уписаним својством да се ради о некатегорисаном општинском путу.  

 На терену, по изградњи наведеног новог пута, постојећи уцртани пут је престао да се користи, а власници суседног земљишта су 

ту напуштену трасу ранијег пута присвојили и припојили свом земљишту. На једном делу пута, који је означен као кат.парцела број 

3947/7 КО Шљивовица, у површини од 425 м2, бесправно је саграђен и пословни објекат, па је у поступку који се око тога водио 

скупштина општине донела  одлуку под бројем 464-2/04-02 од 2004.године, којом је променила својство том делу пута као добра у 

општој употреби, фактички, укинула га као пут. 

 Грађани села Шљивовица, власници парцела са којима се граничи ова  напуштена траса пута, обратили су се захтевом 

скупштини општине да и тај преостали део некатегорисаног пута укине, конкретно тај део који је означен са кат.парцелама број 3947/2 

и 3947/8 КО Шљивовица, а као што је то био случај и са делом пута под кат.парцелом број 3947/7 КО Шљивовица, укинут наведеном 

одлуком скупштине општине.  

 Извршеним увиђајем на лицу места од стране службених лица Општинске управе Чајетина, а поводом поднетог захтева, пре 

свега је констатовано да се заиста ради о напуштеном путу, местимично са слабо приметним траговима запрежног пролаза. Онај део 

пута који је означен као кат.парцела број 3947/8, а одваја се од фабричког комплекса према наведеном угоститељском објекту, на самом 

почетку је испреграђиван жичаним оградама од стране власника суседних парцела.Тај део се граничи са кат.парцелом број 3947/7, под 

пословним објектом, који део је већ укинут наведеном одлуком скупштине општине из 2004.године.Од те парцеле се наставља део 

ранијег пута са кат.бројем парцеле 3947/2, на ком је делу, где се те парцеле граниче, власник суседне кат.парцеле, Предраг Станић, 

подигао зид од бетонских блокова и армираног бетона. Даље је на том ранијем путу, на једном делу набачен серпентински материјал 
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којим је загрнут пропуст испод макадамског пута који је сада у употреби, на  једном делу је набачена гомила ризле, камена, разна грађа, 

бетонски пропусти, затим постоји израсла самоникла трешња, а на делу пута испред угоститељског објекта, где се спаја са новом 

трасом макадамског пута у употреби, оформљен је насип са лагерованим грађевинским материјалом, где је на путу и самоникло жбуње 

и дивља трешња. Све ово недвосмислено указује да уцртани некатегорисни пут у описаном делу фактички на терену више не постоји и 

да више нема својство и карактер добра у општој употреби.  

       У вези са овако констатованим стањем извршеним увиђајем, грађани су навели да је и стара и нова траса пута захватила њихово 

земљиште, при чему им накнада није исплаћена, те да су напуштањем старог пута исти припојили својим парцелама, па имају интерес 

да у даљем поступку, а након укидања путног својства напуштеном путу, са општином регулишу ове међусобне односе. 

 Према чл.15. ст. 1. т. 1. Статута општине Чајетина, обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним и локалним путевима, спада у надлежност 

општине. 

 С тим у вези, пошто у конкретном случају кат.парцеле број 3947/2 и 3947/8 КО Шљивовица представљају напуштени 

некатегорисани пут који се више не користи и не припада делу изграђеног пута који је у употреби, у овом случају  кат.парцели број 

5097/3 КО Шљивовица, некатегорисани пут је изгубио својство пута као добра у општој употреби, па се то овом одлуком и уређује 

сагласно наведеној надлежности општине, а аналогно члану 12.Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр.101/2005 и 123/2007). 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 464-4/11-02 од 13. децембра 2012.године 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК 

                     Скупштине општине, 

         Милоје Рајовић 
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 На основу  члана 2о.тачка 12. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи         ( ''Службени гласник РС'' , бр 129/2007 ) и 

члана 15. тачка 13. и члана  40.тачка 7. Статута општине Чајетина ( '' Службени лист општине Чајетина'' , бр 7/08 ) , Општинско веће 

општине Чајетина , на седници одржаној 22.октобра 2012.донело  је  

 

ОДЛУКУ  О  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМАОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У НАСЕЉЕНИМ 

МЕСТИМА ЧАЈЕТИНА И ЗЛАТИБОР 

 
Члан 1. 

 

 У Одлуци о одређивању назива улица и тргова у насељеним местима Чајетина и Златибор ( ''Општински службени гласник '', бр 

11/2003 и ''Службени лист општине Чајетина'' , број 8/2010) ), у  члану  2. врши се допуна редним бројем са називом нове улице , и то: 

 

 

  37. УЛИЦА МАЈОРА ГОРАНА САВИЋ  

 

- почиње од Улице Александра Карађорђевића па поред кафане '' Три бора'' , Дома Културе, Библиотеке и парка  до изласка на 

Улицу Александра Карађорђевића.  

 

Члан 2. 

 

 

У истом члану , у  редном броју 5 мења се траса Улице златиборске , тако што почиње од  Улице Александра Карађорђевића, па 

поред предузећа '' Металопластика''  , даље према кући Милана Филиповића и Драгана Глишовића, пресеца Улицу Живојина 

Павловића и иде према кући Ћирковића.    

 

 

Члан 3. 

 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења  и биће објављена  у ''Службеном листу општине Чајетина''. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-90/2012-01 од 22.октобра 2012.године 

 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Милан Стаматовић 

 


